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Těsnící prvky oken, dveří, vrat, spár

Samolepicí materiály pásky, fólie, okenní lišty

Řádná montáž oken izolace připojovací spáry mezi oknem a ostěním

PUR pěny, tmely, lepidla, spreje

Kování pro dveře i obložky, kotevní technika, stavební vruty

Metry, pomůcky pro práci, vrtáky, elektronářadí

18 mm

18 mm

DOW CORNING

®

RAPI-TEC
RAPI-TEC
RAPI-TEC

izolace tepelných mostůG2G neviditelné spojení skel

Další novinky na str. 4 - 5
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Planet

*) u takto označených výrobců jsme jejich obchodní partneři pro ČR a SR

BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG

NAŠI HLAVNÍ DODAVATELÉ

Sico Rubena, s.r.o. (Česká republika) - od roku 1994
Ačkoliv firma Sico Rubena s.r.o. vznikla teprve v

roce 1999, její tradice sahá až do počátku roku

1908, kdy na Náchodsku začala výroba pryžového zboží. V současné době je nosným

produktem společnosti Sico Rubena, s.r.o. výroba těsnění ze silikonových pryží

vyráběných vytlačováním směsí do příslušného tvaru a následnou kontinuální vulka-

nizací. Těsnění slouží jako těsnicí, tepelně a zvukově izolační prvek v konstrukci rámu

oken, je aplikováno lepením a svorkováním, do drážky, i EURO těsnění. Silikonové těs-

nění je charakteristické svou vysokou stálostí, životností, odolnosti teplotám a

povětrnostním vlivům.

Elton B. V. (Holandsko) - od roku 1997*
Elton B.V. je výrobní a obchodní firma, která již více než 60 let úspěšně

funguje jako specialista ve výrobě, vývoji a prodeji široké řady těsnicích

produktů pro okna a dveře. Firma Elton B.V. patří ke klíčovým dodavatelům

těsnicích produktů ve střední a východní Evropě, produkty se značkou ELLEN

jsou prodávány ve více než 25 zemích. Nosným výrobním produktem jsou

automatické těsnicí lišty spodků dveří ELLEN (padací prahy), které jsou určeny jak pro

profesionální sféru, tak i pro HOBBY použití. Neméně důležité jsou dodávky samolepi-

cího těsnění ELLENFLEX, obvodového těsnění PRIMO, stavebních a bytových kartáčů.

Exadan Produktion A/S (Dánsko) - od roku 1998*
Firma EXADAN je hlavní výrobce předstlačených těsnicích pásek

ve Skandinávii a od roku 2011 je součástí skupiny Wolf Group.

Počátky vývoje předstlačených polyuretanových pásek jsou dato-

vány do poloviny 80-tých let minulého století. V současné době firma EXADAN nabízí

výrobek FENFAST 600, 300 a 180 - samolepicí, předstlačená, polyuretanová páska,

odolná UV záření, vibracím i přímému dešti v závislosti na komprimaci.

KOTI - TRIBOLLET S.A. (Francie) - od roku 1999*
TRIBOLLET S.A. je firma s dlouholetou tradicí. Byla založena již po

první světové válce, největší rozvoj nastává od roku1973. Tribollet je

dnes specialista pro výrobu těsnicích kartáčů - vynikající jako těsnění

dveří, vrat, turniketů, ale i při použití v různých průmyslových aplikacích. Firma Tribollet

S.A. je skutečně specialista, ať už zákazník žádá obvyklé kartáče určené k čištění,

leštění, broušení, ale i k těsnění spodků dveří, posuvných a otočných dveří, turniketů,

zastřešení bazénů a mnoha dalších i náročných průmyslových aplikací….

TKK Srpenica d.d. (Slovinsko) - od roku 2001
Novodobá historie firmy TKK Srpenica d.d. je datována od roku 1990,

kdy byla firma založena, kořeny však sahají až do roku 1958, kdy byla

zahájena výroba tmelů. Od roku 1992 začíná fungovat výroba

polyuretanových pěn, v současné době patří TKK Srpenica d.d. k

důležitým světovým výrobcům polyuretanových pěn. Zaujímá významné postavení v

exportu polyureratanových pěn Tekapur, ale i silikonových tmelů Tekasil, akrylátových

tmelů Tekadom a lepidel Tekafix, zvláště export do zemí Evropy má vzrůstající tendenci a

tvoří cca 68% celkové produkce.

Planet GDZ AG (Švýcarsko) - od roku 2003*
Švýcarská firma Planet GDZ AG z Nurensdorfu vyrábí se svou

přesností a profesionalitou již více než 60 let vysoce kvalitní padací

těsnicí prahy, které slouží k utěsnění spodků dveří a bezbariérových vstupů. Tato

automatická těsnění spodků dveří mohou být použita pro křídlové dveře, posuvné,

skleněné, speciální protipožární dveře, dveře pro ochranu proti záření, dveře pro únikové

východy. Těsnění Planet nachází uplatnění především v profesionální sféře, bylo

testováno a vyhovuje platným evropským normám, a to především v parametrech útlum

hluku, ochrana proti ohni, kouři.

Linear Ltd (Anglie) - od roku 2003*
Firma Linear Ltd je největším výrobcem flexibilních těsnicích

kartáčků v severní Evropě. Společnost Linear Ltd byla založena v

roce 1979, jejím hlavním cílem bylo zajistit vývoj a výrobu flexibilních těsnicích kartáčků

pro okenní a dveřní aplikace. Neustálým zvyšováním, rozvojem a zkvalitňováním

výrobního procesu se prosadila na trhu, v současné době distribuuje zboží do více než 50

zemí světa, export představuje 80% z jejího ročního obratu. (Od roku 1980 už firma

Linear Ltd vyprodukovala více než 1 bilion metrů těsnících kartáčků to je takové

množství, kterým bychom mohli 25 x obtočit celou zeměkouli!)

KOMELON (Holandsko) - od roku 2005*
KOMELON je dceřinná společnost jihokorejské firmy KOMELON

Corporation. Je to světový výrobce vysoce kvalitních svinovacích

metrů a měřících pásem, na trhu působí již více než 40 let. Svinovací metry a pásma

KOMELON jsou charakteristické svou profesionalitou, přesností, stálostí, maximální

životností, dokonalou, pohodlnou a jednoduchou obsluhou.

Carl Prinz GmbH & Co. KG (Německo) - od roku 2005
Firma Carl Prinz je společnost s dlouholetou tradicí, byla založena v roce

1890, od svého vzniku se orientovala na kobercové profily, postupně

výrobu zvyšovala a rozšiřovala. Je a vždy byla zaměřena na dodržování

vysoké kvality výrobků, preciznost, orientaci na zákazníka, díky svým vlastním inovačním

procesům vyvinula celý systém interiérových profilů značky PRINZ. Dnes firma PRINZ

nabízí vynikající a precizní profilové systémy nejen pro koberce, ale i parkety, laminátové a

korkové podlahy.

Wkret-met (Polsko) - od roku 2006
Firma Wkret-met byla založena v roce 1990, v současné době disponuje

nejmodernější výrobní linkou na výrobu upevňovací techniky ve střední a

východní Evropě. Wkret-met zaujímá vedoucí postavení na polském trhu upevňovací

techniky, a to především ve výrobě hmoždinek: plastových - zatloukacích, rámových,

talířových, uzlovacích…

CEMOM MOATTI (Francie) - náš partner od roku 2008
založena v roce 1977, v sou asné dob je všeevropským seskupenímč ě

n kolika pobo ek r zných odv tví – výroba pant íchě ů ě ů, abrazivnč

materiál ých a pneumatických brusek, atd. Jedna z pobo eků, elektrick č

firmy CEMOM Moatti se specializuje na výrobu okenních a dve níchř

záv s é, skryté pro bezfalcové dve e, záv sy pro obložkové zárubně ů - nastaviteln ř ě ě, pro

dř ě řev ná, plastová, kovová okna a dve e.

TRELLEBORG (Švédsko) - náš partner od roku 2000, dovoz od 2011
Obchodní značka Trelleborg existuje již více než 100 let a dnes je známa

svou širokou škálou působnosti v automobilových a strojírenských

odvětvích - čtyři hlavní výrobní a obchodní skupiny Trelleborg působí v

oblastech strojírenských systémů, automobilového průmyslu, těsnících

prvků a výroby kolových systémů a pneumatik. Švédský koncern je komplexním výrobcem

průmyslových a spotřebních těsnících profilů.

Pyroplex Limited (Anglie) - náš partner od roku 2011*
Anglická společnost Pyroplex Limited má více než 30-leté

zkušenosti ve výrobě protipožárních pasivních materiálů.

Pyroplex Limited nabízí širokou škálu protipožárních zpěňujících těsnění pro dřevěné,

kovové dveře, dále protipožárních manžet, potrubního těsnění, tmelů a pěn - více na

www.pyroplex.cz. Všechny Pyroplex výrobky prošly rozsáhlými zkouškami ve Velké

Británii, v Evropě a po celém světě, novinkou pro potrubní manžety, pásky, akrylový tmel je

schválení ETA CE značka.

Reddiplex Limited (Anglie) - náš partner od roku 2012*
Reddiplex Ltd- anglický výrobce vytla ovaných t snicíchč ě

profil na zakázku s mezinárodní p sobností, fungujícíů ů

od roku 1969. Reddiplex Ltd yrábí speciální t snicí profily pro stavebnictví, automobiv ě -

lový, letecký a námo ní pr mysl. Ve stavebnictví se v sou asné dob významn prosař ů č ě ě -

zují p edevším zasklívací profily pro suché zasklívání, profily pro odd lovací st ny a p íř ě ě ř č-

ky, speciální akustické profily a široká škála dalších speciálních t sn ní a profil vyrábě ě ů ě-

ných na míru dle požadavk zákazníků ů

EMFI SAS (Francie) - náš významný partner od roku 2011
Založena v roce 1965, specializovaná na výrobu tmelů a polyuretanů, v součas-

nosti i hybridních MS polymerů. Od roku 2009 je součástí skupiny 3M, ve

výrobě a obchodní činnosti nadále pod značkou EMFI.

NORTH-STAR Chemical, Inc. (USA) - náš partner od roku 2012*
společnost byla založena v roce 1996 v Cartersville v USA. Hlavní vizí

je vyrábět špičková lepidla pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl.

Svými lepidly ve spreji a v kanystru si pod značkou StarStuk vybudovala pevné místo na

světových trzích. Díky rozsáhlé distribuční síti se jí daří uskutečňovat prodeje nejen v

USA, Asii, Jižní Africe, ale i v Evropě. Od roku 2013 je součástí firmy EMFI SAS.

VENTURETAPE Europe Corp. (Anglie)-náš partner od roku 2011*
Založena v roce 1965, specializovaná na výrobu tmelů a polyuretanů,

v současnosti i hybridních MS polymerů. Od roku 2009 je součástí skupiny 3M, ve výrobě

a obchodní činnosti nadále pod značkou EMFI. V roce 2012 pod zn. NorthStar rozvíjí

nový program lepidel ve spreji pro nábytkářství a stavebnictví

Tremco-illbruck - náš významný partner od roku 2003
Společnost Tremco illbruck vznikla v září 2005 sdružením evropské

divize Tremco Sealant / Weatherproofing a illbruck Sealant Systems.

Toto silné spojení znamená vedoucí pozici v oblasti těsnění, lepení, zasklívání, ochrany

střech, podlah a pasivní protipožární ochrany na trzích v Evropě, Africe a Středním

Východě. Silné značky jako Tremco, illbruck a Nullifire přinášejí inovativní a spolehlivé

produkty společně s navazujícími bezkonkurenčními službami technické podpory v

oblasti systému I3. ASSA-ABLOY FAB - náš partner od roku 2012
Společnost ASSA ABLOY je přední světový výrobce a dodavatel komplexního

řešení uzamykacích dveřních systémů. ASSA ABLOY klade důraz na

zabezpečení, bezpečnost a snadné ovládání, tak aby byly splněny všechny

potřeby a požadavky uživatelů. ASSA ABLOY vznikla spojením dvou  společností na

českém trhu – FAB, s.r.o. a Abloy spol. s r. o., ASSA ABLOY nabízí komplexní dveřní

vybavení značek FAB, Abloy, Yale, pro domácnosti, firmy, hotely, multifunkční centra atd.
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Novinky v Katalogu 2013/14

Vážení přátelé,
s potěšením Vám předkládáme nový katalog 2013/14,
který je určen pro poslední kvartál 2013 a část roku 2014.
Katalog je nadále společný, v Kč pro Česko a EUR pro
Slovensko a je určen pro výrobu, obchod i služby.

Na přání partnerů z oblasti maloobchodu a služeb
je katalog nově postaven v úrovni běžných cen, tyto
běžné ceny jsou převážně odvozeny z úrovně cen kata-
logu 2012 pro neregistrované zákazníky.

Katalog 2013/14 se v řadě bodů odlišuje od předchozího
a proto Vás na změny upozorníme . Cenyzvýrazněním
se vyznačují vysokou vstřícnosti k firmám, proto již od 600
Kč/24 EUR bez DPH nakupujete s 15% slevou z kata-
logových cen, další slevy dle výše nákupu jsou speci-
fikovány v Podmínkách dodávek na str. 252-3 a 255.
I my reagujeme na vývoj cen vstupů a situaci na trhu, kom-
pletní přehled o všech změnách cen nově získáte
zasláním přehledného ceníku v excelu.

Rádi Vám poskytneme bližší informace o sortimentu, do-
dávkách, možnostech rozvoje spolupráce. Kontaktujte na-
šeho obchodníka spravujícího Vaši oblast, více KONTAKTY
na str. 257. Dohodněte si s ním i způsob oznamování Vašich
aktuálních cen, jejich změn, akcí a novinek, nejlépe formou
zaslání ceníku. Tento ceník Vám navíc nově poskytne
přehled odebraných položek s možností prokliku na naše
www stránky.

Pro katalog 2013/14 jsme zvolili shodný rozsah jako loni,
máme zájem prezentovat zde především nosné segmenty
nabídky včetně našich zahraničních partnerů. Proto je např.
segment aku nářadí Ryobi ONE+ prezentován pouze
jednostránkovou upoutávkou (str.236) s odkazem na
aktuální nabídku na .www.okentes.cz

Součástí nového katalogu , položky v akcijiž nejsou akce
nebo výprodeji přikládáme nově ke katalogu v samostat-
ném info letáku (infoOkentěs). V následujícím období Vás
budeme průběžně seznamovat s akcemi a novinkami na
www.okentes.cz a e-shopu, nové akce a novinky budou
i součástí ceníku v excelu.

Věříme, že uvedené změny uvítáte a Katalog 2013/14 bude
nadále Vašim platným průvodcem.

Václav Pernica Miroslav Pernica Valašské Meziříčí
jednatel jednatel 5.10. 2013

CZ

Karty, kterými můžete u nás platit
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G2G neviditelné spojení skel

PU pěna SUPER-FLEX

samolepící těsnění mezi skla jedinečné
řešení spojů standardních
a laminovaných skelG2G

izolace tepelných mostů

ME 503 TwinAktiv VZ
okenní fólie

VT1163
silně lepící
oboustranná páska
pro náročné aplikace

slevy z katalogových cen pro firmy
dle výše odběru

- 15% od

- 20% od

- 25% od

ceny bez DPH, v Kč pro Česko
Eur pro Slovensko

s trvalou pružností

str. 132

str. 84-85

str. 121-122

str. 110

str. 96

CZ

při zaslání účtujeme přirážku, minimálně však:2%
� u PPL 99,- Kč za první balík a 99,- Kč za první tubus

do 200 cm
� u spedice (TopTrans) 180,- Kč za první balík

a 180,- Kč za první tubus do 400 cm
...více PD na str. 252-253

při zaslání od 140,- EUR první balík zdarma,
... více viz PD na str. 255

doprava spíše symbolicky

podkladový profil

trvale vstřícné ceny a podmínky

PURENIT®

600 Kč /

3 000 Kč /

9 000 Kč /

24 Eur

120 Eur

360 Eur

Ukázka aplikace
profilu G2G

SK
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Zadlabavací zámky

D-SIGN+ W1078
BRONZ s ochranným filmem

řpro bezfalcové dve e

ETA - 13/0659 & ETA - 13/0660

systémy pasivní požární ochrany

CE Akrylový tmel
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Emfimastic PU 40
samonivelační

Chemie

Leštící sada
pro renovaci

před aplikací po aplikaci

®

samolepicí silikonová
těsnění

profil KAPKA

profil V

profil Omega

QL-3034 drážka  3x5 mm

Nábytkové
a interiérové ě ět sn ní
pro krásnou bytovou kulturu

Dveřní kování
interiér

str. 203

str. 185-187

Bezpečtnostní
kování

str. 188-189

str. 174

str. 83

str. 159

str. 171

str. 21

str. 19



174

595,-

595,-

Filtrování zboží dle výrobců / příznaků

Aktuální dostupnost zboží na provozovnách

Vyhledávání pomocí našeptávače

580287
4302
710
42
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Valašské Meziříčí Prahal lBrno www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina4

nových doprodejích

Objednávejte v klidu, s rozvahou, sledujte akce, novinky

��

���

okamžitý přehled o novinkách,položkách v akci či výhodném výprodeji

on-line info materiály, katalogy

více jak 8000 položek

e-shop k dispozici 24 hod, 7 dní v týdnu
aktuální dostupnost zboží
na provozovnách �

Co získáte? Co máte k dispozici?

www. .czokenteswww. .czokentes

Proč využívat ceník v excelu

zde získáte přehled o:

�

�

�

nových akcích

novém zboží

katalogové, běžné ceny
15% sleva od 600 Kč

další dle PD

příznak zboží
nevyplněn - skladová položka

- zboží nedržíme skladem - objednámeObjednávka
- musí se vyrobit - limitováno např. min. možstvímZakázka

objednáme na základě objednávky, často po složení zálohy

- položka bude po doprodání vyřazenaDoprodej
- proklikem se dostanete na položku v e-shopuKód zboží

Ukázka ceníku při odběru nad 9.000 bez DPH v katalogových cenách

LEGENDA:

- přehled novinek - přehled položek v akci - zboží v doprodeji - již odebírané zboží (množství, datum posledního odběru)

Pozor: Ceník v excelu po dohodě zasíláme mailem výhradně na osoby z oblasti nákupu nebo osoby odběratelem k tomu určené.

Váš bonus: přehled položek Vámi odebíraných, posledního odběru, jejich

aktuálních cen. V posl. sloupci navíc přehled, který v % vyjadřuje změnu cen

jednotlivých položek Kat. 2013/14 oproti katalogu 2012



TĚSNÍCÍ PRVKY OKEN, DVEŘÍ, VRAT

úvod Ellen

flexibilní kartáčky LINEAR v aplikaci

těsnění EURO oken a dveří PRIMO / Ellen

těsnící profily pro okna a dveře Q-LON

nábytkové samolep. těsnění - NOVINKA

představení, přehled zkoušek

samolepící spotřební těsnící profily

kompletní kartáče, samostatné profily

Prinz PS-400, KABEL kanál, schodový systém

protipožární těsnění dveří Pyroplex

Profi-Tec Master

potrubní manžety, potrubní pásky

úvod PRINZ

protipožární pásky, tmely a PUR pěny PROMAT

samolepící EPDM těsnění, renovační profily

Planet FT, HS, KT

průmyslové těsnící profily pro okna a dveře

samostatné kartáče, z koňské žíně, s nerez hlavou

D.O.S systém - uchycení bez šroubování

bytové kartáče, kartáče IBS

Planet MF, PU, RO a RS

dveřní prahy, těsnění pro renovaci dveří

ostatní profily pro lamino - parket, korek, koberec

REDDIPLEX - těsnění mezi skla G2G - NOVINKA

těsnění bezbariérových vstupů Ellen-Matic

Planet KR, Otvor zamykání

kartáče a lišty na spodky dveří, ostatní

prahové lišty, ochrana prstů FINPROTECT

Planet RH a RF - pro zvlněné podlahy

Planet SL, BT

20

52 -  56

14 - 16

18 - 19

34 - 37

9

57 - 58

64 - 69

80 - 81

70 - 72

82 - 83

63

79

21 - 22

38 - 40

10 - 13

59

73 - 75

84 - 85

23 - 24

41

61

76 - 78

25 - 31

42 - 43

62

32 - 33

44 - 45
46

Planet Min E-S, Min E-V - pro pasivní domy

Planet KG - pro skleněné dveře

Planet SOCKEL a přechodová lišta F

47
48 - 49

50

silikonové těsnění SILLEN, nářadí a pomůcky

silikonové fasádní pásky  ROFAS

6 - 7

8

TĚSNÍCÍ PRVKY OKEN, DVEŘÍ, VRAT ELLEN

SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ OKEN, DVEŘÍ SILLEN

FLEXIBILNÍ KARTÁČKY LINEAR

TĚSNĚNÍ EURO OKEN A DVEŘÍ

TĚSNÍCÍ PROFILY PRO OKNA A DVEŘE a INTERIÉROVÉ NÁBYTKOVÉ SAMOLEP. TĚSNĚNÍ Q-LON

TĚSNĚNÍ BEZBARIÉROVÝCH VSTUPŮ PLANET

TĚSNÍCÍ PÁSKY NA DILATAČNÍ SPÁRY - FENFAST

TĚSNĚNÍ OKEN, DVEŘÍ TRELLEBORG

TĚSNÍCÍ PRVKY OKEN, DVEŘÍ, VRAT STRIBO

INTERIÉROVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY PRINZ

SYSTÉMY PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG

flexibilní kartáče KOTI-QUICK, Striboflex 60

průmyslové těsnící profily a pásky 17

PRŮMYSLOVÉ TĚSNÍCÍ PROFILY SANOK

SILLEN

51
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

těsnící pásky na dilatační spáry - FENFAST 51



SILIKONOVÁ TÌSNÌNÍ OKEN, DVEØÍ A SPÁRSILIKONOVÁ TÌSNÌNÍ OKEN, DVEØÍ A SPÁR

barvy sv. béžová a transp. jen na objednávku při min. objednávce 1000 m

4

5

12

5

6

5

5

6

8

5

5

8

10

5

B10

B11

B1

B4

B2

B5

B3

SILLEN B do frézované drážky

SILLEN

snížení chladu, hluku, smogu i prachu
SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ OKEN A DVEŘÍ

tenkostěnné profily s minimálním odporem při zavírání
tvarová paměť odolnost vůči stárnutí��

netečnost k nátěrům nenamrzání povrchu��

10-ti letá materiálová garance výrobce, životnost nad 20 let

Charakteristické vnitřní drážkování profilů a níže popsaná
zkouška na silikon, v této kombinaci je jistota kvality.

nová zkouška materiálu pro okenní těsnění

zkoušky dle -  reakce na oheň třída EČSN EN 13501-1

44

44

6

66

66

8

8

8

10

8

11

A0

A3

A1

A4

A2

A5

A14

SILLEN A -  na lepení a svorkování

balení á 25m, základní barvy: bílá, hnědá, na objedn. sv. béžová

často se můžete setkat se
situací, že je Vám nabídnuto
těsnění z méně kvalitního
materiálu a přitom je vydáváno
za silikon. O tom, zda jde
skutečně o silikon se můžete
sami přesvědčit velice snadno.
Postačí, když kousek profilu
zapálíte sirkou. Silikon hoří

dosti neochotně, spíše doutná jako cigareta. Zůstane po něm velmi
jemný, bílý popel oxidu křemičitého. Po ostatních materiálech
zůstane černý sazový zbytek.

Jak poznáte, �e jste skuteènì nakoupili silikon?

LEPENÉ SILIKONOVÉ TRUBIČKOVÉ TĚSNĚNÍ
SILLEN A 13 /... odolné vůči nátěrům, namrzání, dlouhodobá životnost

Lepené barevné silikónové
trubičkové těsnění

na okna,
dveře,

dřevo,
kov,

renovace

3,5 6 8 10 12 14 mm
NEUTRÁLNÍ SILIKON

(před nalepením trubičky
doporučujeme neutrální

silikon nejdřív vyzkoušet)

odstraňují pracnost frézovaného těsnění, především ve
výšce, či při manipulaci s velkoplošnými okny. Ideální pro
renovaci oken, dveří, při výrobě nových oken a dveří rohy
vystřihnout nůžkami.

Montážní postup:
1. umístit shodně se zásadami pro drážkové těsnění
2. silikonovou trubičku před lepením očistit od klouzku
3. lepit při teplotě nad +5 C na suchý, odmaštěný,o

bezprašný kvalitní povrch ve větraném prostředí
4. povrchově očištěnou trubičku kolečkem zatlačit do

naneseného silikonového tmelu a okno lehce dovřít
(práce v okně)

5. vysazená okna nejdříve po hodině nasadit a lehce
dovřít, po dobu vulkanizace - cca 24 hod. omezit
manipulaci s křídly

V kombinaci s flexibilními samolepícími kartáčky Linear
6,7 x 400 S SS (viz str. 53) lze následně snížit vysokou
těsnost silikonových profilů.

základní barvy: bílá, hnědá, na objedn. sv. béžová, transparentní

*SILLEN B4, B5 -  je plnohodnotnou, cenově vysoko příznivou náhradou SILLEN B1, B2,  při montáži
do frézované drážky. barvy sv. béžová a transp. jen na objednávku při min. koupi nad 1000 m

NOVINKY
šedá, černá

3,8

12

A15

Typ
SILLEN

barva
rozměr

mm
váha (g/m)
orientačně

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

B10 bí, hně, sv. béž, transp. 4 16 25 m m 9.90 0.396 C �

B1
bí, hně, černá, sv. béž,
transp.

6 22 25 m m 10.90 0.436 C �

B2 bí, černá 8 28 5 m m 15.30 0.610 C �

B2
bí, hně, černá, sv. béž,
transp.

8 28 25 m m 13.20 0.530 C �

B3 bí, hně, sv. béž, transp. 10 36 25 m m 16.40 0.655 C �

B11 bí, hně, sv. béž, transp. 12 42 25 m m 19.70 0.790 C �

B4* bí, hně, sv. béž, transp. 6 18 25 m m 9.90 0.396 C �

B5* bí, hně, šedá, černá 8 20 25 m m 12.20 0.488 C �

Typ SILLEN barva
rozměr

mm
váha (g/m)
orientačně

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

A0 bí, hně, sv. béž 4/4 8 25 m m 6.75 0.270 C �

A1 bí, hně, sv. béž 6/6 15 25 m m 9.65 0.386 C �

A2 bí, hně, sv. béž 8/8 16 25 m m 10.20 0.408 C �

A14 bí, hně, sv. béž 8/11 36 25 m m 20.60 0.825 C �

A3 bí, hně, sv. béž 6/11,5 19 25 m m 10.90 0.436 C �

A4 bí, hně, sv. béž 8/11,5 24 25 m m 13.60 0.545 C �

A5 bí, hně, sv. béž 10/11,5 28 25 m m 16.00 0.640 C �

A15- trojlinka bí, hně, sv. béž 3,8/0,4 12 25 m m 10.80 0.432 C �

Sillen A13/... barva
Ø x tl.

stěny v mm
váha
(g/m)

návin Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

A13 bí, hně, sv.béž., transp. 3.5 6 5 m m 6.75 0.270 C �

A13 bí, hně, sv.béž., transp. 3.5 6 25m m 6.00 0.240 C �

A13/6 bí, hně, sv.béž., transp. 6 x 0,5 12 5 m m 9.65 0.386 C �

A13/6 bí, hně, sv.béž., transp. 6 x 0,5 12 25m m 8.50 0.340 C �

A13/8 bí, hně, sv.béž., transp. 8 x 0,6 21 5 m m 13.60 0.545 C �

A13/8 bí, hně, sv.béž., transp. 8 x 0,6 21 25 m m 11.70 0.468 C �

A13/10 bí, hně, sv.béž., transp. 10 x 0,7 28 5 m m 17.20 0.690 C �

A13/10 bí, hně, sv.béž., transp. 10 x 0,7 28 25 m m 14.90 0.595 C �

A13/12 bí, hně, sv.béž., transp. 12 x 0,8 34 5 m m 20.50 0.820 C �

A13/12 bí, hně, sv.béž., transp. 12 x 0,8 34 25 m m 17.80 0.710 C �

A13/14 bí, hně, sv.béž., transp. 14 x 1 56 5 m m 24.80 0.990 C �

A13/14 bí, hně, sv.béž., transp. 14 x 1 56 25 m m 21.60 0.865 C �
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SILLEN EURO - VÝROBA EURO OKEN

E3216 E5150 12,7

5,
1

13
,6

6,
6

0,
9

12
4,6

E3967

Nářadí a potřeby k dodatečné montáži těsnění
SILLEN B - do frézované drážky

3

13,9

0,9

7

18
,8

Euro 23

13,9

U profil 4mm

6,2

2,
6 3 101

vlákno

Profil VP1

vlákno

4

5

Silikonový profil pro falc 12 a 15 mm s vláknem

E1 E4E1/1 E3

E7 E8 E11 E12

E13 E18E14 E15

E16 E20

2

1SILLEN ostatní profily - lemovky

silik. profil U

14

9
1
,5

R
3

silik. lemovka
CHT8/W

silik. lemovka
TU1-186

EURO 512 V EURO 515 V

s vláknem

hloubka šíře

EURO 1 bí, hně, sv.béž 10 4 8 3.5 34 25m m 17.30 0.690 D �

EURO 1/1 bí, hně, sv.béž 12 4 8 4.5 52 25m m 25.60 1.020 D �

EURO 3 bí, če 21 25m m 10.70 0.428 D �

EURO 4 bí, če 28 25m m 13.90 0.555 D �

EURO 7 bí, hně, še, če 11 4 8 4 35 25m m 17.40 0.695 D �

EURO 8 bí, hně, sv.béž 22 25m m 11.80 0.472 D �

EURO 11
bí, hnědá,
sv.béž, tm.béž,
písková

11 4 8 4 32 25m m 18.60 0.745 D �

EURO 11 transp. 11 4 8 4 32 25m m 18.60 0.745 D �

EURO 12 bí, hně 54 25m m 26.70 1.070 D �

EURO 13 če 43 25m m 21.90 0.875 D �

EURO 14 če 52 25m m 24.30 0.970 D �

EURO 15 če 82 25m m 41.00 1.640 D �

EURO 16 če 29 25m m 16.20 0.650 D �

EURO 18 béžová 25m m 12.60 0.505 D �

EURO 20 bí 10 55 25m m 25.70 1.030 D �

DOPRODEJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

drážka váha
(g/m)
orient

balení MjTyp SILLEN barva
falc
mm

spára EAN

CHT8/W bí, transp., če 13 25m m 12.50 0.500 D �

TU1-186 bí, transp., če 51 25m m 24.20 0.970 D �

Typ SILLEN barva
váha
(g/m)
orient

balení EANMj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

Typ barva balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

silikonový profil U - šířka 6 mm transp 25 m m 35.40 1.420 C �

hloubka šíře

EURO 5150 bí, hně, sv.béž 12 5 8 5 25 m 26.30 1.050 D �

EURO 3216 bí, hně, sv.béž 15 5 7 4 25 m 26.30 1.050 D �

EURO 3967 bí, hně, sv.béž 12 5 7 3-4 25 m 23.30 0.930 D �

Typ SILLEN barva
falc
mm

spára
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

drážka
Mjnávin

Cena Kč
pro Česko

hloubka šíře

EURO 512 V bí, hně, sv.béž 12 5 7 5 25 m 33.40 1.340 D �

EURO 515 V bí, hně, sv.béž 15 5 7 5 25 m 35.40 1.420 D �

drážka
návin Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EANTyp SILLEN barva
falc
mm

spára

Typ barva balení návin Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

U profil 4 mm zasklívací transp, še 100 m 25m m 28.50 1.140 D �

EURO 23 zárubňový bílá, še 50 m 25m m 30.90 1.240 D �

profil VP 1 - zasklívací transp., če 25 m 25m m 18.20 0.730 D �

profil VP 1 - zasklívací šedá RAL 7047 25 m 25m m 20.60 0.825 D � N

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1) Profi frézka - el. bruska - EBK 30-8 E ks 5 680.00 227.000 D �

2) Vodítko k frézce na odvod pilin ks 930.00 37.200 D �

3) Zatlačovací kolečko ks 167.00 6.700 D �

4) Kolečko pro montáž sítí ks 203.00 8.100 D �

5) Frézička 3,2 x 65 x 6 Bohlerit pro SILLEN ks 170.00 6.800 D �
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K upevnění pásek ROFAS na fasádu či konstrukci slouží speciální silikonové tmely,
do kterých se po nanesení na očištěné, pevné okraje spáry (panelů) vtlačí
vroubkovaným okrajem pásek příslušné šířky. V závislosti na druhu podkladu
chráněných prvků (beton, kov) a druhu silikonového tmelu se provádí přednátěr.
Renovace spár panelových domů, kde obvykle není nutno odstranit stávající tmely,
je možné provést až po odborném posouzení celkového stavu spáry, hran a rohů
jednotlivých panelů a případném rozsahu oprav polymercementovou maltou.
Zvolením širší pásky a nalepením až za poškozenou hranu lze v odůvodněných
případech nahradit drobné opravy hran. Montáž pásek se zpravidla provádí ve dvou
krocích čistění s přednátěrem a následně vlastní lepení pásek. Montáž se realizuje
v součinnosti s rozsahem oprav opláštění, pracovní postup  horolezeckou technikou
svou rychlostí neztěžuje život obyvatel opravovaných domů. V přízemní  oblasti, cca
do 2,5m se doporučuje pásku chránit proti poškození ostrými předměty a to
zejména dětmi.

Výsledným efektem užití pásek ROFAS jsou na desítky let dokonale utěsněné
dilatační spáry, jejichž vzhled je barevně oživen a sjednocen v šířce.

Základní fyzikální vlastnosti materiálu
pevnost v tahu ……………….   min. 7 MPa
tažnost ……………………… min. 500 %
tvrdost ……………………….    40 +/- 5 ShA

Typy pásek
Pásky se vyrábějí v základním šedém odstínu, dále pak v barvách  slonová kost,
světle béžová, hnědá, tmavě hnědá,černá v šířkách  L = 60, 70, 80, 90, 100  mm.
Tvar dle nákresu.

Tolerance
Tolerance rozměrů jsou dle ČSN ISO 3302 E2.

Balení
Pásky nové výroby jsou navinuty na papírových dutinkách ve standardních délkách 10
m v PE sáčcích. Na přání lze zajistit i větší délky návinů do 100 m, a v případě většího
množství i v jiných barvách.

Záruka na výrobek
Výrobce SICO Rubena s.r.o. poskytuje u fasádních pásek ROFAS desetiletou záruku
na materiál, ze kterého jsou pásky vyrobeny. Na základě provedených zkoušek
výrobce předpokládá min. 20-ti letou životnost při standardních povětrnostních
podmínkách.

Materiálová garance výrobce umožňuje poskytnutí vyšší garance montážní firmou. Z
dlouhodobého přínosu aplikace fasádních pásek může investor v každém jednotlivém
případě provést vlastní srovnání s celkovou finanční náročností opakovaných oprav
dilatačních spár relativně levnějšími tmely.

Orientační předpoklad spotřeby na 1bm:
� páska: 1,02 m
� silikonový tmel: cca 80ml
� přednátěr: cca 0,04 kg

SILIKONOVÉ FASÁDNÍ PÁSKY ROFAS
Silikonové fasádní pásky ROFAS zabezpečují dokonalé utěsnění dilatačních spár,
především u panelových domů. Přelepením až 60 mm širokých spár s cca 20 mm
přesahem přes hranu každého panelu se odstraní nejčastější příčina zatékání
spárou - narušenou hydroizolací (tmely) a prasklinami hran panelů.
Parametry fasádních pásek ROFAS, a z nich vyplývající dokonalé utěsnění
dilatačních spár, je předurčují nejen pro přetěsnění spár panelových domů, ale i pro
pružná dotěsnění konstrukce zimních zahrad, lodžií apod. Oproti běžným tmelům
není šíře dilatační spáry limitována minimální či maximální (40mm) šíří, ani max.
20% přípustnou dilatací. Pružnost a tím těsnicí schopnost není omezena ani
mrazem či nasákavostí. Fasádní pásky ROFAS jsou proto výhodnou variantou i pro
spáry s větší dilatací a pro nové projekty s velkým rozponem prvků. Výsledkem
malé tloušťky materiálu při jeho vysoká průtažnosti je pouze minimální tahové a
střihové zatížení na přilepených plochách.
Silikonová pryž má vynikající odolnost proti ozónu, stárnutí vlivem povětrnostních
podmínek a slunečního záření. V rozmezí teplot -50 °C až +150 °C vykazuje při
mechanickém zatěžování pouze minimální trvalou deformaci.

uvedené ceny platí i pro zakázkové barvy béžová, hnědá,
slon. kost, černá s podmínkou minimálního odběru 1000 m!

nová zkouška materiálu pro okenní těsnění

zkoušky dle -  reakce na oheň třída EČSN EN 13501-1

CZ

10-ti letá
materiálová

garance

výrobce

10-ti letá
materiálová

garance

výrobce
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šíře barva návin Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

60 mm šedá, béž, hně, slon.kost 10m m 63.50 A �

70 mm šedá, béž, hně, slon.kost 10m m 74.50 A �

80 mm šedá, béž, hně, slon.kost 10m m 81.00 A �

90 mm šedá, béž, hně, slon.kost 10m m 89.50 A �

100 mm šedá, béž, hně, slon.kost 10m m 99.00 A �



9x4 mm bí, hně blistr 2x3 m 24 ks 53.50 2.140 C �

9x4 mm bí, hně cívka 2x50m 6 ks 550.00 22.000 C �

9x5,5mm bí, hně blistr 2x3 m 24 ks 56.50 2.260 C �

9x5,5mm bí, hně cívka 2x50m 6 ks 680.00 27.200 C �

9x8 mm bí, hně blistr 2x3 m 20 ks 72.00 2.880 C �

9x8 mm bí, hně cívka 2x50m 6 ks 740.00 29.600 C �

9x7mm bí, hně blistr 2x3 m 24 ks 83.50 3.340 C �

9x7mm bí,hně,če cívka 2x50m 6 ks 950.00 38.000 C �

15x8mm bílá 3,1 m 24 ks 114.00 4.560 C �

název rozměr barva balení
ks v
kart.

Mj
Cena Kč

pro Česko

Samolepicí. Pro okna s velkou mezerou 2,5 - 5,5 mm. Z EPDM pryže 9 x 7 mm. V

bílém nebo hnědém provedení . V krabičce po 6 m, nebo cívka 2x50 m, dvojpramen

Samolepicí. Těsní, chrání a tlumí. Z EPDM pryže v rozměrech 10 x 5 mm nebo 15 x 8

mm. V bílém provedení. V krabičce po 5 m nebo 3,1 m.

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

Samolepicí. Pro okna a dveře s velkou mezerou 3 - 7 mm. Z EPDM pryže 9 x 8

mm. V bílém nebo hnědém provedení . V krabičce po 6 m, nebo cívka 2x50 m.

Samolepicí. Pro okna s malou mezerou 2-3,5 mm. Z EPDM pryže 9 x 4 mm. V bílém

nebo hnědém provedení. V krabičce po 6 m, nebo cívka 2x50 m.

Samolepicí. Pro okna a dveře se středně velkou mezerou 3 - 5 mm. Z EPDM pryže 9 x

5,5 mm. V bílém nebo hnědém provedení. V krabičce po 6 m, nebo cívka 2x50 m.

EPDM (Etylen propylen dien pryž) je ideální materiál pro těsnící profily.

Absolutně odolává vlivům větru a počasí, nepraská ani nepuchří a zůstává

elastický i po mnoha letech. Tato mikroporézní pryž skvěle vyplní mezery.

Má strukturu uzavřených pórů a tudiž neabsorbuje vodu. Rozmezí

teplotního použití je v rozmezí od - 50 C do 100 C (max. 70 C u
o o o

samolepících produktů). Trvanlivost profilů z EPDM  7 až 9 let.

Jak správně použít:
K, P, D, V profily?

SAMOLEPICÍ SPOTŘEBNÍ TĚSNÍCÍ PROFILY

BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG

APLIKACE: Samolepicí těsnění - lepit vždy na suchý, bezprašný, odmaštěný kvalitní
povrch při teplotě 7 C. Případný čerstvý nátěr oken nebo dveří musí být vyzrálý.

o

Skladovat v suchém prostředí +5 až +25 C maximálně 1 rok.
o

kartonkové balení pro maloobchod

TÌSNÌNÍ OKEN, DVEØÍ TRELLEBORGTÌSNÌNÍ OKEN, DVEØÍ TRELLEBORG

Významným segmentem naší nabídky jsou těsnící profily  Trelleborg, založené na 30-leté zkušenosti s výrobou těsnících profilů proti chladu,

horku, prachu, hluku a vibracím. Tyto značkové profily předního evropského výrobce  máme  v katalogu členěné:

� spotřební těsnění pro maloobchody a kutily

� průmyslové profily, především samolepící

� těsnění pro výrobce dřevěných oken a dveří, dodávané doposud pod značkou Dipro. Tato vysoce ceněná značka je postupně utlumována a

nahrazena koncernovým názvem Trelleborg. Proto v tomto segmentu dochází k okamžité změně označení kvality materiálu např. DIPROLAN

nově TSP-lan, nový přehled značení je v závěru segmentu.

� před úplným a kompletním náběhem nového balení a značení mohou být dodávky kombinovány z dále uvedených, různých typů obalů.

Okno Dveře
Montáž / instalace

z interiôru

z exteriôru

z interiôru

z exteriôru

Zarážka dveří - balená v blistru

Garážový profil - nebalený

� pryž EPDM

� součástí balení i vrut

� pryž EPDM

� k připevnění hřebíky/vruty na garážová vrata

� excelentní odolnost

� jednoduchá instalace

� těsní vítr, zvuk, vodu a sníh

� odolné ozónu a UV záření

Ukázka
balení
profilů

K-profil

P-profil

D-profil

V-profil

ALL-profil

Ukázka

balení

Zarážka dveří - nebalená

samolepící silikonové těsnění pro všechny mezery

k dodatečnému utěsnění oken a dveří pro mezeru od 1 do 7 mm!!! .

Dvojlinka v barvě bílé, hnědé, transp. Balení 400, 100 a 6 m.

BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG

samolepící EPDM profil „V” pro okna a dveře v průmyslovém balení

Zarážka dveří 30 mm šedá ks 100 ks 34.70 1.390 C �

40 mm šedá ks 100 ks 39.10 1.560 C �

50 mm šedá ks 100 ks 42.30 1.690 C �

65 mm šedá ks 100 ks 45.00 1.800 C �

název rozměr barva balení EAN
ks v
kart.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

Zarážka dveří 50 mm černá ks 100 ks 30.60 1.220 C �

65 mm černá ks 100 ks 33.60 1.340 C �

Garážové těsnění černá 2,5m 16 ks 278.00 11.100 C �

černá 30 m ks 1 400.00 56.000 C �

název rozměr barva balení
ks v
kart.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Uni Sil 9 x 7 mm bí, hně, transp. 2 x 3 m 6 blistr 202.00 8.100 C �

Uni Sil 9 x 7 mm bí, hně, transp. 2x50 6 m 28.80 1.150 C �

Uni Sil 9 x 7 mm bí, hně 400 1 m 28.80 1.150 C �

11x7mm bí, hně m 14.50 0.580 C �

EAN
ks v
kart.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
název rozměr barva balení

Samolepicí. Pro okna s velkou mezerou 2,5 - 5,5 mm. Z EPDM pryže 9 x 7 mm. V

bílém nebo hnědém provedení . Cívka 4x135 m, čtyřpramen

cívka 4x135mV-profil
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O- LIST 27x17 če 50 5 m 40.80 1.630 C �

20x12 če 100 5 m 18.60 0.745 C �

40x25 če 25 5 m 87.00 3.480 C �

ks v
kart.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EANnázev rozměr barva balení

D - LIST 8x6 če 1000 8x125m 13 m 9.80 0.392 C �

8x6 če 100 1x100m 6 m 11.10 0.444 C �

8x8 če 100 2x50 6 m 10.80 0.432 C �

12x10 če 75 1x75m 4 m 16.70 0.670 C �

14x12 če 50 1x50m 4 m 20.00 0.800 C �

21x17 če 50 1x50m 1 m 43.00 1.720 C �

CELLO - LIST 10x6 bí, hně 100 1x100m 4 m 14.80 0.590 C �

10x6 če 100 1x100m 4 m 13.00 0.520 C �

CELLBAND 8x2 bí 200 1x200m 6 m 8.80 0.352 C �

8x2 če 200 1x200m 6 m 7.95 0.318 C �

8x3 če 100 1x100m 6 m 9.95 0.398 C �

10x2 če 200 1x200m 6 m 9.65 0.386 C �

18x2 bí 100 1x100m 6 m 19.00 0.760 C �

18x2 če 100 1x100m 6 m 18.60 0.745 C �

10x3 če 100 1x100m 6 m 11.90 0.476 C �

KRONLIST 8x4 če 125 1x125m 6 m 9.85 0.394 C �

8x4 če 1200 8x150m 10 m 7.85 0.314 C �

9x3 če 150 1x150m 6 m 8.75 0.350 C �

9x4 če 125 1x125m 6 m 10.80 0.432 C �

10x4 če 125 1x125m 6 m 11.50 0.460 C �

10x5 če 100 1x100m 6 m 10.60 0.424 C �

název rozměr barva balení
počet

pramenů
ks v
kart.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

KRONLIST 8x2 če 200 1x200 6 m 8.90 0.356 C �

9x3 bí 100 1x100m 6 m 11.70 0.468 C �

9x3 šedá 100 1x100m 6 m 9.60 0.384 C �

9x4 bí 100 1x100m 6 m 11.90 0.476 C �

10x5 bí 100 1x100m 6 m 13.20 0.530 C �

15x4 če 100 1x100m 6 m 15.00 0.600 C �

15x8 bí 50 1x50m 6 m 29.50 1.180 C �

15x8 če 50 1x50m 6 m 22.30 0.890 C �

20x4 če 50 1x50m 6 m 26.40 1.060 C �

CELLGUMLIST, obdélníkový / kulatý profil z EPDM buněčné gumy

O-LIST - materiál EPDM buněčná guma

* specifikace materi) älu na str.13

PRŮMYSLOVÉ TĚSNÍCÍ PROFILY
TRELLEBORG - samolepicí

PRŮMYSLOVÉ TĚSNÍCÍ PROFILY
TRELLEBORG - samolepicí

PRŮMYSLOVÉ TĚSNÍCÍ PROFILY
TRELLEBORG - nelepicí

PRŮMYSLOVÉ TĚSNÍCÍ PROFILY
TRELLEBORG - nelepicí

Samolepící profily z mikroporézní EPDM pryže.

Nový tvar ve vybraných rozměrech

BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG
BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG

Samolepící profily z mikroporezní EPDM pryže

Univerzal 12x10 Univerzal 14x12 Univerzal 21x17

Pod ozn Univerzal zav d Trelleborg ekonomickou variantu osv d enýchačením e l ě č

samolepících D profil 12/10, 14/12, 21/17. Uvedená díl í zm na tvaru p iů ě , řč

snížení síly st ny umožnila docílení výrazn p ízniv jších ceně , ě ř ě .

8,5

6,9

3,8

8,
1

0,
8

možnost použití do hliníkových lišt "K" a "L”

Technologie:
� trojitá extruze na nejvyšší úrovni

� tvrdá kotva

�hladká hlava

� styčná vrstva s minimálním třecím

odporem

GleiTec - profi těsnění pro kluzné aplikace, alternativa kartáčků

Aplikace:
� pro posuvná okna a dveře z Aluminia, PVC a dřeva

� pro všechny horizontální a vertikální posuvné

aplikace

� pro vedení rolet

� pro aplikace kde je tuhý profil s nízkým třením

vyžadován současně, např. nábytek, posuvné

dveře skříní, komod, vitrín

změna balenízměna balení
Změna balení těsnících profilů pro okna a dveře prodávané doposud pod

značkou Dipro.

Obaly s potiskem loga TRELLEBORG a se štítkem

specifikující těsnící profil.

Obaly bez jakéhokoli potisku, pouze se štítkem

specifikující těsnící profil.

Mezistadium

Finalní balení

Současné balení
Stávající obaly stále ještě se značkou Dipro

a standardním designem.

1

2

3

BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG

ukázka tvaru KRONLISTU jednotlivých šířek

šířka 8, 9, 10 mm šířka 15 mm šířka 20 mm

UINVERZAL 12x10 če 50 2x25m 4 m 12.20 0.488 C �

14x12 če 40 2x20m 4 m 14.90 0.595 C �

21x17 če 50 1x50m 1 m 33.00 1.320 C �

název rozměr barva balení
ks v
kart.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

CELL 10x10 10x10 če 100 2 m 27.80 1.110 C �

CELL 20 x 10 20x10 če 100 1 m 53.00 2.120 C �

CELL 20 x 15 20x15 če 100 3 m 73.50 2.940 C �

CELL 5 Ø 5 če 100 8 m 12.50 0.500 C �

CELL 13 Ø 13 (8) če 40 15 m 22.40 0.895 C �

CELL 15 Ø 15 (6) če 100 1 m 41.80 1.670 C �

barva rozměry m/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá 3 m tyč 900 m 17.60 0.705 C �Glei Tec K5366

označení profilu

BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORGTÌSNÌNÍ OKEN, DVEØÍ TRELLEBORGTÌSNÌNÍ OKEN, DVEØÍ TRELLEBORG

Doprodej

D
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Bílá

Bílá

Bílá

Černá

Černá

Transp.

Sv. šedá

Šedá

Šedá

Sv. šedá

Černá

Hnědá
rustik

Hnědá
rustik

Hnědá
rustik

Béžová

Béžová

BéžováHnědá

HnědáLimbaŠedá

Tm. šedá

TPE, TSP-LAN, TSP-LAST TSP-FLEX, TSP-FOAM SILIKONVýběr barev

TSP-LANTSP-LAN TSP-LAST TSP-FLEX

TSP-LANTSP-LAN TSP-LAST TSP-FLEX TSP-FOAM

TSP-FOAM SILIKON

TSP-LAN

Termoplastický elastomer

TPV na bázi EPDM/PP,

vysoce modifikovaný

TSP-LAST

Termoplastický elastomer

TPE na bázi SEBS

speciálně modifikovaný

TSP-FLEX

Termoplastický speciální

materiál, vysoce

modifikovaný

TSP-FOAM

Speciální materiál na bázi

EPDM (APTK), speciálně

modifikovaný

80°C 70°C 80°C

35-95

-45°C -30°C -20°C -45°C

SILIKON

50-80

7,5

200°C

-90°C

BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORGTÌSNÌNÍ PRO VÝROBCE DØEVÌNÝCH OKEN A DVEØÍTÌSNÌNÍ PRO VÝROBCE DØEVÌNÝCH OKEN A DVEØÍ
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Těsnící profil obložkových zárubní

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat. m /kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

výška falcu 12

drážka 4

mezera 5

rozměry (mm)

�10.60 0.424 C

H 2231

bí, hně,
hně.rust,

béž

100m
2x50m

kartónová
cívka

m
TSP

FLEX

Těsnící profil obložkových zárubní

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat. m /kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

H2001 výška falcu 12

drážka 4

mezera 5
TSP-
FLEX

rozměry (mm)

100m
2x50m

kartónová
cívka

C �

hnědá,
hnědá

rustik.,bílá
, béžová

m 9.00 0.360

Těsnící profil obložkových zárubní
označení

profilu
profil-řez rozměry barva mat. m /kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

výška falcu 12

drážka 4

mezera 5
0.370 C

TSP-
FLEX

100m
2x50m

kartónová
cívka

9.25m

H 2002

rozměry (mm)

bí,
hně.rust,
béž, hně

�

označení
profilu

barva mat. ks /kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

výška falcu 12

drážka

mezera

Ukončovací okapnička pro sraz dvoukřídlých oken - nový vylepšený design! Pravá i levá
varianta!

0.292 C �
plast
ABS

100
(50xlevá

50xpravá)
ks 7.30

SK 600

bí, hně
rust.

profil rozměry (mm)

označení
profilu

barva mat.
ks

/kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

výška falcu 10

drážka

mezera

profil rozměry (mm)

TPE 100 ks 12.80 0.510 C �

SK 200
bí, hně
rust.,
béž

Ukončovací okapnička pro sraz dvoukřídlých oken - pro obvodové těsnění i nalehávku!
Speciální drážka

Obvodové těsnění dvoukomponentní (pěnové) TwinTec Duo

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat.
m

/kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

výška falcu 12

drážka 3

mezera 5 - 6
� D12.00 C

bí,
hně.rustik,

še, če

rozměry (mm)

TSP-
LAN/
TSP-

FOAM

150 m 0.480

D 3630

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat.
m

/kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

výška falcu 12

drážka 3

mezera 5 - 6
� N

Středové i přídavné nalehávkové těsnění, dvoukomponentní (pěnové) TwinTec®

TSP-
LAN

D 3730

10.70 0.428 C150 m

černá,
hně.rust.,

bílá, sv.še,
tm.še

rozměry (mm)

Přídavné nalehávkové těsnění, dvoukomponentní TwinTec ®

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat. m /kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

výška falcu 10

drážka 3

mezera 5-6

rozměry (mm)

L 5110

hně.rustik,
bílá

TSP-
LAN +

PE
200 m 10.10 0.404 C �

Středové těsnění, dvoukomponentní (pěnové) TwinTec Foam®

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat.
m

/kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

výška falcu 12

drážka 4 - 5

mezera 5

L 3000
bí, béž,

hně.
rustik

TSP-
LAN/
TSP-

FOAM

150 m

rozměry (mm)

17.30 0.690 C �

nahrazuje dosavadní a L7002 (po

vyprodání zásob)

s odtrhávací hranou pro aplikaci

jak pro 19 mm tak i 12 mm sráz

L 7005 nové srazové těsnění
doprodejL 7002

ENGINEERED SYSTEMS

TRELLEBORG

Středové těsnění, dvoukomponentní TwinTec® Gold - nástupce L 6000
označení

profilu
profil-řez rozměry barva mat.

m
/kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

výška falcu 12

drážka 4 - 5

mezera 5
13.90 0.555

rozměry (mm)

TSP-
LAN

150 m

L 6050 bí,
béž,

hně.ru
stik

C �

Středové těsnění jednokomorové
označení

profilu
profil-řez rozměry barva mat.

m
/kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

výška falcu 12

drážka 4 - 5

mezera 5

výška falcu 12

drážka 4 - 5

mezera 5
C �

0.472 C �
TSP-
LAST

150 m 11.80

K 5286 bí,
béž,
hně.

rustik,
če

rozměry (mm)

K 5586
bí,

béž,
hně.ru

stik

TSP-
LAST

150 m 10.20 0.408

Středové těsnění tříkomorové
označení

profilu
profil-řez rozměry barva mat.

m
/kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

výška falcu 12

drážka 4 - 5

mezera 5

rozměry (mm)

L 5000
bí,

béž,
hně.ru
stik, če

TSP-
LAN

150 m 13.90 0.555 C �

*

*

*) změna kotvy, lépe drží v drážce

5

12
8

Středová těsnění

Nalehávková / přídavná těsnění

Srazová těsnění

Těsnění pod zasklívací lištu

Těsnění pro interiérové dveře a obložkové zárubně
pro syntetické barvy a folieoznačení

profilu
profil-řez rozměry barva mat.

m
/kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

výška falcu 10

drážka 3

mezera 6

bí, béž,
hně.

rustik

TSP-
LAN/
TSP-

FOAM

180 m 0.675 C �

Přídavné nalehávkové těsnění, dvoukomponentní (pěnové), záda v barvě, TwinTec Foam®

16.90

rozměry (mm)

L 2110

Přídavné nalehávkové těsnění, dvoukomponentní TwinTec® Gold
označení

profilu
profil-řez rozměry barva mat.

m
/kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

výška falcu 10

drážka 3

mezera 6
14.50 0.580 C �

bí, béž,
hně.rus
tik, še,

če

TSP-
LAN

180 m

rozměry (mm)

L 6010

Přídavné nalehávkové těsnění. Bez nutnosti stříhat v rozích! TwinTec Foam®

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat.
m

/kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

výška falcu

drážka 3

mezera 6

rozměry (mm)

C �

L 2020
bí, béž,
hně.rus
tik, če,

še

TSP-
LAN/
TSP-

FOAM

2x100 m 11.60 0.464

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat.
m

/kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

výška falcu 19

drážka 5

mezera

výška falcu 19/12

drážka 5

mezera -

Štulpový těsnící profil pro dvoukřídlá okna, odtrhávací pro 12 i 19 mm falz

D

L 7005
bí,

béž,
hně.ru

stik

0.735 C

C0.630 �

18.40

L 7002

hně.
rustik

TSP-
LAN

rozměry (mm)

6 x
35

m

TSP-
LAN

240 m

15.80

�

Těsnění pod zasklívací lištu

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat.
m

/kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

600 m

4

L 7006

če, bí

rozměry (mm)

šířka drážky

hloubka
drážky

4

C �
TSP-
LAN

0.48012.00

TÌSNÌNÍ PRO VÝROBCE DØEVÌNÝCH OKEN A DVEØÍTÌSNÌNÍ PRO VÝROBCE DØEVÌNÝCH OKEN A DVEØÍ
BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORG

Cívka 50 m

profily H2001, H2002 a H2231 ve výhodnějším a levnějším

balení po 50 metrech na kartonových cívkách

12 1
3

/1
4

Valašské Meziříčí Prahal lBrno www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina



označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat.
m

/kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

výška falcu 12

drážka 4 - 5

mezera 5 - 8

výška falcu 15

drážka 4 - 5

mezera 5 - 8

výška falcu 18

drážka 4 - 5

mezera 5 - 8

Těsnící profil s kordem pro výrobce vchodových dveří

m

TSP-
LAN

m

1.110 C �

C0.93523.40

TSP-
LAN

120 27.80

SH 118
bí,

hně.ru
st,

béž, če

rozměry (mm)

SH 112 bí,
hně.ru

st,
béž,

še, če

TSP-
LAN

150

SH 115

140

bí,
hně.ru

st,
béž, še

m �C21.20 0.850

�

Těsnění dvoukomponentní TwinTec® Gold
označení

profilu
profil-řez rozměry barva mat.

m
/kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

výška falcu 18

drážka 4

mezera 5

rozměry (mm)

0.945 C �
TSP-
LAN

120 m 23.60

L 6018
bí,

hně.ru
stik,

še, če

Těsnění dvoukomponentní (pěnové) TwinTec Foam®

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat.
m

/kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

výška falcu 18

drážka 4

mezera 5

rozměry (mm)

1.000 C �

TSP-
LAN/
TSP-

FOAM

120 m 25.10

L 2118

bí,
hně.rusti
k, če, še

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat.
m

/kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

výška falcu 14

drážka 4

mezera 5 - 8

L 3014

0.690 C �

rozměry (mm)

bí, hně
rust,
béž,
hně,
černá

TSP-
FLEX

180 m 17.20

Těsnící profil obložkov. zárubní - 14mm, variabilní těsněná mezera, pásek možno odtrhnout!

označení
profilu

profil-řez barva mat.
návin

m
m

/kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

5 60 m 36.80 1.470 C �

34.8030 60 m
ZD 141 šedá TPE

C �1.390

Silikonové těsnění s kordem SC 315 pro vchodové dveře

Profil pro kovové zárubně z TPE

ENGINEERED SYSTEMS

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

TRELLEBORG

� zapracované vlákno v hlavě profilu proti natažení a

smrštění při a po montáži.

� kompletní profil ze silikonu s četnými pozitivními

vlastnostmi např. vysoká vratná schopnost, odolnost

proti stárnutí a teplotní stabilita.Těsnění pro interiérové dveře a obložkové zárubně
odolné vodou ředitelným barvám

Těsnění pro interiérové dveře a obložkové zárubně
speciální aplikace

Těsnící profil obložkových zárubní
označení

profilu
profil-řez rozměry barva mat.

m
/kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

výška falcu 12

drážka 4

mezera 5

výška falcu 12

drážka 4

mezera 5
C

TSP-
LAST

0.545 �100 m 13.60

L 8002
bí,

hně,
hně.ru
st, béž

L 8001
bí,

hně,
hně.ru
st, béž

C �

rozměry (mm)

13.20 0.530100 m
TSP-
LAST

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat.
m

/kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

výška falcu 12

drážka 4

mezera 5 - 8
C15.50 0.620 �

rozměry (mm)

L 7700
če, bí,
hně,

hně.ru
st, béž

TSP-
LAN

2x50 m

Těsnící profil obložkových zárubní - variabilní těsněná mezera, pásek možno odtrhnout!

Těsnící profil pro bezfalcové dveře
označení

profilu
profil-řez rozměry barva mat.

m
/kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

výška falcu 12

drážka 4

mezera 5

TSP-
LAN

100

če, bí,
hně,

hně.ru
st, béž

L 5700

m 16.20 0.650 C �

rozměry (mm)

Těsnění pro vchodové dveře

Silikonový těsnící profil s kordem pro výrobce vchodových dveří
označení

profilu
profil-řez rozměry barva mat.

m
/kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

výška falcu 12

drážka 4-5

mezera 5-8

výška falcu 15

drážka 4-5

mezera 5-8

výška falcu 18

drážka 4-5

mezera 5-8
67.00 2.680 C �

bí, béž,
hně.rusti

k.,
černá,
šedá

msilikon 50

SC 315 bí, béž,
hně.rusti

k.,
černá,
šedá

silikon 50

SC 318

m

59.50

63.50

2.380 C �

2.540 C �

rozměry (mm)

SC 312 bí, béž,
hně.rusti

k.,
černá,
šedá

silikon 50 m

1
5

1
5

1
5

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat.
m

/kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

výška falcu 12

drážka 4

mezera 5 - 8
�0.750 C18.80

L 3700

TSP-
FLEX

100 m

rozměry (mm)

hně
rustik

Těsnící profil obložkových zárubní - variabilní těsněná mezera, vhodnost směsi pro T30 dveře,
musí být otestováno

BUILDING SYSTEMS

TRELLEBORGTÌSNÌNÍ PRO VÝROBCE DØEVÌNÝCH OKEN A DVEØÍTÌSNÌNÍ PRO VÝROBCE DØEVÌNÝCH OKEN A DVEØÍ

označení
profilu

profil-řez rozměry barva mat.
m

/kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

výška falcu 12

drážka 4

mezera 5 - 8
14.80 C0.590

TSP-
FLEX

100 m �

Těsnící profil obložkových zárubní - variabilní těsněná mezera, pásek možno odtrhnout!

rozměry (mm)

L 3030 če, bí,
hně,

hně.ru
stik,
béž,

131
3

/1
4
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PROFILY PRO EURO OKNA A DVEŘE ELLEN PRIMO

výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm

profil s vláknem pro falc 12 mm a spáru 5 mm
ACF 6000 H

výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm

profil s vláknem pro falc 12 mm a spáru 5 mm
ACF 5000 H

výška hlavy profilu: 2,5 mm
těsněná mezera: 6 mm
hloubka drážky: 3 mm
šířka drážky: 5 mm

profil s vláknem pro falc 2,5 mm a spáru 6 mm
ACF 6020 H

barva Fh Al Nt Nb balení* MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, béž.,hnědá,šedá 12 5 8 5 200 m 15,40 0,615 C �

hn.rustik, če, antracit 12 5 8 5 25 m 18,10 0,725 C �

barva Fh Al Nt Nb balení* MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, béž.,hnědá 2,5 6 5 3 400/200 m 11,00 0,440 C �

hn.rustik,šedá 2,5 6 5 3 25 m 13,50 0,540 C �

výška hlavy profilu: 10 mm
těsněná mezera: 6 mm
hloubka drážky: 5 mm
šířka drážky: 3 mm

profil s vláknem pro falc 10 mm a spáru 6 mm
ACF 5473

pomocné těsnění zasklívací lišty
AC 5587 D

rozměry viz nákres
dvojlinka 2x200 tj. 400m,
cena uvedena pro 1 bm

barva Fh Al Nt Nb balení* MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, béž, hnědá, hn.rustik 12 5 8 5 200 m 11,60 0,464 C �

bílá, béž, hnědá, hn.rustik 12 5 8 5 25 m 14,30 0,570 C �

barva Fh Al Nt Nb balení* MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, béž.,hnědá, hn.rustik,šedá 10 6 5 3 240 m 14,40 0,575 C �

bílá, béž.,hnědá, hn.rustik, šedá 10 6 5 3 20 m 16,90 0,675 C �

barva Fh Al Nt Nb balení* MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, hnědá 4 4 800/400 m 7,50 0,300 C �

bílá, hnědá 4 4 25 m 10,00 0,400 C �

ACA/EV 5527
těsněná mezera: 2,7 mm

název profilu barva balení* MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROFIL ACA 5527 bílá, béž, hnědá 7x25 m 24,60 0,985 C �

PROFIL EV 5527 bílá, béž, hnědá 7x25 m 15,60 0,625 C �

1
3

/1
4

Valašské Meziříčí Prahal lBrno www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina14

Profily pro systém okna IV 68/78/90

Průchodnost
spár vztažena
na délku
(m /hm)3

100

10

1

0,1
10 50 100 1000

rozdíl zkušebního tlaku (Pa)

odolnost proti nárazovému dešti

Žádný průchod vody do 600 Pa
zařazení podle DIN 18055 do skupiny namáhání C.
Dodatečná zkouška: bez průchodu vody do ,1050Pa
klasifikace podle DIN EN 12208: E1050A B C

BG = skupina namáhání

průchodnost spár

ACF 6000 H
vlákno

Těsnění / byla testována ve zkušebním institutu IFT v Rosenheimu a odpovídají předpisům, nařízením a požadavkůmPRIMO   ELLEN
nezbytným pro CE certifikaci oken a dveří. Níže uvádíme základní informace ze zkušební zprávy ACF 6000 H.

Těsnění ACF6000H: dvoukřídlové okno vnější velikosti 1400 x 1380 mm, těsnění uprostřed, v rozích vystřiženo po celém obvodu a s dorazovými
záslepkami (štulpnami) - zkouška průchodnosti spár (spárové průvzdušnosti) a zkouška těsnosti při nárazovém dešti dle DIN18055. Zkušební
zpráva 10223410 ift Rosenheim z 13.11.2000 pro PRIMO PROFILE.



koncovka k těsnění zakončuje otevřený profil těsnění druhého křídla

řešení pro dvoukřídlová okna
výška hlavy profilu: 12/19 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm

Štulpna k ACF 6000 H

výška hlavy profilu: 15 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm

profil s vláknem pro falc 15 mm a spáru 5 mm
ACF/EV 5250

výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm

profil pro falc 12 mm a spáru 5 mm
AC/EV 5150

výška hlavy profilu: 18 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm

profil s vláknem pro falc 18 mm a spáru 5 mm
ACF 5350

výška hlavy profilu: 15 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm

profil s vláknem pro falc 15 mm a spáru 5 mm
ACF 7250

výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm

profil s vláknem pro falc 12 mm a spáru 5 mm

ACF 7150

výška hlavy profilu: 18 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 7 mm
šířka drážky: 4 mm

profil s vláknem pro falc 18 mm a spáru 4 mm
ACF 5855

výška hlavy profilu: 18 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm

profil s vláknem pro falc 18 mm a spáru 5 mm
ACF 7350

Použité zkratky v tabulkách
Fh - Výška hlavy profilu
Al - Těsněná mezera

Použité zkratky v tabulkách
Fh - Výška hlavy profilu
Al - Těsněná mezera

Nt - Hloubka drážky
Nb - Šířka drážky
Nt - Hloubka drážky
Nb - Šířka drážky

1 x 150/170/200/220 m v kartonu

v kartonu 9 návinů po 15 metrech

samostatné náviny - vyšší cena

KARTON

NÁVIN

KARTON

min. odběr

150/170/200/240 m

15, 20, 25 m

135/15 m

BALENÍ: KARTON nebo NÁVIN

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, béž, hnědá 18 5 8 5 150 m 21,00 0,840 C �

bílá, béž, hnědá 18 5 8 5 25 m 23,60 0,945 C �

PROFIL 7350 ACF

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, béž, hnědá 15 5 8 5 150 m 18,00 0,720 C �

bílá, béž, hnědá 15 5 8 5 25 m 20,50 0,820 C �

PROFIL 7250 ACF

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, béž, hnědá 12 5 8 5 200 m 18,00 0,720 C �

bílá, béž, hnědá 12 5 8 5 25 m 19,80 0,790 C �

PROFIL 7150 ACF

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROFIL EV 5150 bílá, hnědá,béž, mahagon 12 5 8 5 150/15 m 14,10 0,565 C �

bílá, hnědá 12 5 8 5 15 m 16,60 0,665 C �

PROFIL AC 5150 bílá, béž., hnědá 12 5 8 5 200 m 17,40 0,695 C �

bílá, béž., hnědá 12 5 8 5 150/15 m 17,40 0,695 C �

bílá, béž., hnědá 12 5 8 5 15 m 19,80 0,790 C �

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Štulpna k ACF 6000 H bílá, béž.,hnědá, h.rust.,šedá 100 ks 9,80 0,392 C �

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, béž.,hnědá, hn.rust.,šedá 12/19 5 8 5 175/25 m 17,30 0,690 C �

bílá, béž.,hnědá, hn.rustik,šedá 12/19 5 8 5 25 m 19,80 0,790 C �

PROFIL 5427 TKS

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROFIL ACF 5350 bílá, béž.,hnědá 18 5 8 5 120/15 m 23,40 0,935 C �

bílá, béž.,hnědá 18 5 8 5 15 m 25,80 1,030 C �

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROFIL ACF 5855 bílá, béž., hnědá 18 5 7 4 160/20 m 19,90 0,795 C �

bílá, béž., hnědá 18 5 7 4 20 m 22,40 0,895 C �

Další okenní a dveřní profily
pro falc 12, 15 a 18 mm a drážky 4 a 5 mm

151
3
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5427 TKS - těsnění srazu oken

Další Profily pro okna a dveře

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROFIL EV 5250 bílá, béž., hnědá 15 5 8 5 135/15 m 14,80 0,590 C �

bílá, béž., hnědá 15 5 8 5 15 m 16,40 0,655 C �

PROFIL ACF 5250 béž.,hnědá,čer.,bílá,antracit 15 5 8 5 150 m 19,40 0,775 C �

bílá, béž., hnědá 15 5 8 5 135/15 m 19,40 0,775 C �

bílá, béž., hnědá 15 5 8 5 15 m 21,80 0,870 C �



Aplikace: obvodové těsnění s ochrannou fólií je určeno pro dřevěné EURO dveře a okna, výška
falcu 12 a 15 mm. Fólie ochraňuje těsnění např. při malovaní, znamená to tedy, že dveře s
těsněním mohou být nainstalovány ještě před finálními úpravami.

ACB 8150 / 8250 pro falc
12 a 15 mm s krycí folií

Těsnění je obdobou
profilu AC 5250 a 5150

12
, 1

5

výška hlavy profilu:
ACB8250: 15 mm
ACB8150: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm
B-fólie

Těsnění určené především pro výrobu
oken a dveří  do Holandska či Anglie

Kvalita Materiálu Vlastnosti Oblast použití Kompatibilita s nátěry/laky Teplotní odolnost

AC (TPE) termoplastický

elastomer, bez PVC, svařitelný

elastické vlastnosti jako guma, bez

vulkanizace, velmi dobré fyzikální i

tepelné vlastnosti

těsnění dveří a oken v

interiérech,polodrážkové křídlové

dveře, vchodové dveře, ocelové rámy

dveří, renovace dveří, zasklívací

těsnění

lazury a laky na bázi alkydové pryskyřice,

polyuretanové laky ( DD laky), dvousložkové laky na

bázi epoxidu, chemicky zesíťované vypalovací laky,

nitrocelulózové laky, akrylové úpravy/ laky obsahující

rozpouštědla nebo vodou ředitelné PVC laky, PVC

laky

od - 40 do + 60 stupňů

Celsia

EV (PVC) modifikovaný

elastický polymer

dobré fyzikální vlastnosti, odolává

povětrnostním vlivům, dobrá tvarová

stabilita, vysoká flexibilita

těsnění dveří a oken v

interiérech,polodrážkové křídlové

dveře, ocelové rámy dveří, renovace

dveří, zasklívací těsnění

lazury a laky na bázi alkydové pryskyřice,

polyuretanové laky ( DD laky), dvousložkové laky na

bázi epoxidu, chemicky zesíťované vypalovací laky

od - 30 do + 60 stupňů

Celsia

TKS termoplastický , vulkanický

se zvýšenou odolností, bez

PVC, svařitelný

elastické vlastnosti s částečnou

vulkanizací, velmi dobré fyzikální i

tepelné vlastnosti

těsnění dveří a oken v

interiérech,polodrážkové křídlové

dveře, ocelové rámy dveří, renovace

dveří, zasklívací těsnění

lazury a laky na bázi alkydové pryskyřice,

polyuretanové laky ( DD laky), dvousložkové laky na

bázi epoxidu, chemicky zesíťované vypalovací laky,

nitrocelulózové laky, akrylové úpravy/ laky obsahující

rozpouštědla nebo vodou ředitelné PVC laky, PVC

laky

od - 40 do + 100 stupňů

Celsia

ACA - termoplastický

elastomer, bez PVC, svařitelný

elastické vlastnosti jako guma, bez

vulkanizace, velmi dobré fyzikální i

tepelné vlastnosti, UV-odolný, venkovní

použití

těsnění dveří a oken v

interiérech,polodrážkové křídlové

dveře, vchodové dveře, renovace

dveří, zasklívací těsnění

lazury a laky na bázi alkydové pryskyřice,

polyuretanové laky ( DD laky), dvousložkové laky na

bázi epoxidu, chemicky zesíťované vypalovací laky,

nitrocelulózové laky, akrylové úpravy/ laky obsahující

rozpouštědla nebo vodou ředitelné PVC laky, PVC

laky

od - 40 do + 70 stupňů

Celsia

Přehled důležitých vlastností a paramatrů materiálů PRIMO

vlákno

výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 6 mm
šířka drážky: 4 mm

EV 5953
váha orientačně: 49,64 g/m

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

12 5 6 4 220 m 8,55 0,342 C �

12 5 6 4 20 m 11,20 0,448 C �

PROFIL EV 5953
bílá, béžová,

hnědá, hn.rustik

obložková těsnění pro falc 12 a 15 mm

váha orientačně: g/m56

AC/EV 3967 KS EV 3216AC/EV 5877

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení* MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROFIL ACB 8250 černá 15 5 8 5 150 m 19,80 0,790 C �

PROFIL ACB 8150 černá 12 5 8 5 180 m 18,90 0,755 C �

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ks 5 570,00 223,000 C �

ks 7 540,00 302,000 C �

ks 820,00 32,800 C �

ks 740,00 29,600 C �

sada 149,00 5,950 C �

ks 1 010,00 40,400 C �

2) Vtahovací kladka

3) Sada nožů - 2ks

4) Vnitřní doraz

název

1) Nůžky Ellen - 90o na prof. s vláknem

Nůžky Ellen - stavitelné 60 - 120o

Střihací podložka pro nůžky 90o

Nůžky na těsnění

2)1)

3)

4)

Profily pro obložkové zárubně, dveře

výběr barev v kvalitě EVvýběr barev v kvalitě AC

�
označení standardní barvy ostatní dle dohody

�

�

��

�

�

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

12 5 7 3-4 100 m 10,70 0,428 C �

12 5 7 3-4 25 m 13,40 0,535 C �

béžová, hnědá 12 5 7 3-4 170 m 9,80 0,392 c � N

12 5 7 3-4 100 m 15,50 0,620 C �

12 5 7 3-4 25 m 18,00 0,720 C �

15 5 7 4 100 m 14,90 0,595 C �

15 5 7 4 25 m 17,40 0,695 C �

12 5 6 3-4 100 m 13,60 0,545 C �

12 5 6 3-4 25 m 16,00 0,640 C �

5877 EV
bílá, hnědá,béžová,

hn.rustikal, šedá, tranp.

3967 AC / KS
bílá, béžová, hnědá, šedá,

černá

bílá, béž., hnědá,mahag.,
hn.rustikal, transp.,šedá, čer.,

antracit

3216 EV
bílá, béžová, hnědá, še, če,
hn.rustikal, transp., antracit

3967 EV/KS

1
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Těsnění 3967 EV/KS v návinu 170 m, barva: béžová a hnědáNOVĚ



Průmyslové těsnící profily

název barva balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

S-1400 če 10x30 m 52.50 2.100 C � V

S-1400 če 1x30 m 54.00 2.160 C � V

S-1426 če 10x50 m 29.20 1.170 C � V

S-1426 če 1x50 m 30.80 1.230 C � V

S-524 če 1x100 m 17.10 0.685 C � V

S-524 če 1x25 m 18.80 0.750 C � V

SD-69

SD-57

SD-33X

SD-47

SD-52

SD-42

SD-67

SD-53

SD-14

S-1426S-1400S-524

Těsnící profily pro polykarbonáty a akustické zástěny

Specifikace materiálu průmyslových těsnících profilů SANOK

materiál EPDM

vodní nasákavost při cca 21°C velmi dobrá, méně než 3%

stlačitelnost 70°C/24hod max. 50%

adheze lepidlové vrstvy na gumu min. 10 N/cm

adheze lepidlové vrstvy na lak min. 10 N/cm

odolnost proti UV záření, ozonu a venkovnímu stárnutí velmi dobrá

teplotní odolnost od -40 do +65°C

SD-30X SD-43X

OBECNÉ ZÁSADY LEPENÍ SAMOLEPÍCÍMI PÁSKAMI
JAKÝM PRINCIPEM SAMOLEPÍCÍ PÁSKY LEPÍ?
Lepidlo samolepící pásky je přilnavá, pružná a pevná hmota. Při styku s
lepeným povrchem se lepidlo přichytí (přilne) na těch částech povrchu, které
by se při pohledu mikroskopem jevily jako vrcholky mikrostruktury. Velikostí
této malé styčné plochy je ovlivněna počáteční lepící síla. Během několika
hodin lepidlo vlivem vzlínání do mikrostruktury povrchu přilne k celému
povrchu. Tím je dosažena konečná lepící síla. Z uvedeného principu vyplývá
několik poznatků:
� Lepící síla není způsobena reakcí lepidla a lepeného materiálu, ani

zaschnutím lepidla, ale jen dokonalým kontaktem lepidla a lepeného
povrchu.

� Lepící schopnost pásky může být znehodnocena přítomností vrstvy
nečistoty, např. prachu páska drží na prachu, ale prach nedrží na podkladu.

� Počáteční lepící síla je tím větší, čím hladší je povrch a čím větším tlakem je
páska přitisknuta.

� Doba, za kterou je dosaženo konečné lepicí síly je závislá na rychlosti
vzlínání lepidla. Čím je nižší teplota, tím méně viskózní je lepidlo, a tím
pomaleji přilne k celému povrchu.

� Lepidlo má zůstat trvale vláčné a nevysychat. Trvalá spojení mohou být
dosažena jen na nesavých a neprodyšných podkladech.

SD-31

Průmyslové těsnící profily

-3 %5 -3 %5-3 %5

výprodej se slevou
35%

do
vyprodání zásob

20

4

10

6
NOVINKA NOVINKA

název rozměr barva balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

SD- 31 8x2 če 1x200 m 6.10 0.244 C �

SD-47 12x2 če 1x150 m 7.95 0.318 C �

SD-52 20x4 če 1x50 m 19.10 0.765 C � N

SD-53 10x6 če 1x100 m 10.20 0.408 C � N

SD-67 9x3 če 1x150 m 7.20 0.288 C �

SD-57 12x3 če 1x125 m 9.20 0.368 C �

SD-42 15x3 če 1x100 m 11.00 0.440 C �

SD-33X 8x4 če 1x125 m 7.80 0.312 C �

SD-69 10x5 če 1x100 m 9.50 0.380 C �

SD-30X 15x8 če 1x50 m 19.80 0.790 C �

SD-14 9x7 bí, hně 1x100 m 8.10 0.324 C �

SD-43X 8x10 če 2x25 m 10.30 0.412 C �

3,40 Kč/m 17,60 Kč/ks10,-

SD-54 nelepící profil 12 x 10 mm,
če, 2 x 25 m

Alkaprén 50 plus
50 ml

Z důvodu NZ, doby skladování a snížené lepivosti jsou původně samolepicí
profily jako nelepicí přeřazeny do výprodeje s 66% slevou.

Průmyslové těsnící profily - nelepicí

SD-54

- %66- %66

TIP: pro bodovou fixaci nelepicího
těsnění možno použít
ALKAPRÉN 50 plus
viz str. 166

CZ

Ukázka balení EPDM
profilů na cívce.
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výprodej se slevou 35% - ceny uvedeny po slevě



INOVACE S TRADICÍ

Materiálové složky těsnění Q-LON poskytují ve své kombinaci technické hodnoty, jakých se nedá dosáhnout u žádných jiných materiálů používaných pro těsnění. Extrémně nízká
K-hodnota 0,033 je příznivější o faktor 10 než u všech masivních materiálů a podporuje cíl u prvků šetřících energii. Dlouholetý výzkum, stálý další vývoj a přísné materiálové
zkoušky učinily Q-LON celosvětově jedním z nejosvědčenějších těsnících systémů. Montáž je jednoduchá a rychlá. Vystřižením těsnění na přesahujících rozích odpadá náročné
svařování rohů profilu.  Q-LON se osvědčilo za více než 20 let nejlépe při použití. Od té doby bylo vybaveno přes 100 miliónů oken a dveří těsněním Q-LON. Přistupte také Vy na
Q-LON! Budete překvapeni!

Q-LON profily Vám přinášejí skutečné výhody!
- Racionální zpracování – přímo z bubnu, žádný prořez

Snadná a rychlá montáž vystřižením na přesahujících rozích-
Vynikající schopnost vrácení-
Snášenlivost se všemi laky a nátěry, rovněž ředitelnými vodou-
Odolné vůči čisticím prostředkům-
Elastické při chladu, odolné vůči stárnutí-
Profil tlumicí hluk-
Lze obdržet v barevném provedení: hnědá, bílá, černá, šedá, béžová, světlý dub, kaštan-
Na bubnech cca 100 – 500 m (v závislosti na profilu), 2 bubny na karton-

Profily Q-LON odzkoušeny s velmi dobrými výsledky.

1. Polyethylenová fólie – hladký povrch, nezachycující
špínu

2. Polyuretanová pěna – profilové jádro – vysoce
elastické, velmi dobrá schopnost vrácení, vynikající
chování za tepla / chladu

3. Polypropylenový hřbet profilu – žádné protažení,
žádné praskání

4. TPE-svěrná lišta – snadná montáž, pevné držení
v drážce

Snáší se s vodou

ředitelnými laky

krytka

profil QL-48750
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pro posuvné aplikace
hliníkových
a plastových profilů

4,2

4,8

7
,5

Barevnost produktů Q-LON

kaštan

3,2

1
,0

1
,3

5,3

4,6

1
,0

1
,3

7,5

více
podobných
profilů do
drážky 5,3
a 7,5 mm
na vyžádání.

4,2

4,8

7
,5

4,2

4,8

6
,4

4,7

4,8

9
,6

4,8

6,9

9
,5

4,5

6,8

7
,6

4,4

6,8

6
,3

QL 69650 QL 69750 QL 69950

QL 48650 QL 48650 QL 48950 různé velikosti profilů

DX-1372

Těsnicí profily Q-LON odzkoušené - osvědčené - odolné

název profilu barva falc
těsněná
mezera

šířka
drážky

výška
drážky

balení karton MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

200 400 m 14,10 0,565 C �

25 m 16,60 0,665 C �

150 300 m 21,10 0,845 C �

25 m 23,50 0,940 C �

100 200 m 22,80 0,910 C �

25 m 25,20 1,010 C �

400 800 m 12,00 0,480 C �

25 m 14,30 0,570 C �

250 500 m 14,00 0,560 C �

25 m 16,40 0,655 C �

150 300 m 12,10 0,484 C �

25 m 14,50 0,580 C �

650 m 22,60 0,905 C �

25 m 25,10 1,000 C �

Q-LON krytka
bílá, béžová, hnědá, černá,

šedá, světlý dub, kaštan
m 5,45 0,218 C �

600 1200 m 9,00 0,360 C �

25 m 11,40 0,456 C �

4,8 1,3QL-48750 bílá, černá, šedá

5 7

3

4-5 8

4-5 7

5

QL-3053
bílá, béžová, hnědá, černá,

šedá, světlý dub, kaštan

QL-3091
bílá, béžová, hnědá, černá,

šedá, světlý dub, kaštan
15 5

12 5

QL-3109
bílá, béžová, hnědá, černá,

šedá, světlý dub, kaštan
18 5-8

QL-3070
bílá, béžová, hnědá, černá,

šedá, světlý dub, kaštan
- -

7

QL-3054
bílá, béžová, hnědá, černá,

šedá, světlý dub, kaštan

QL-3110
bílá, béžová, hnědá, černá,

šedá, světlý dub, kaštan
12 5

10

DX-1362
bílá, béžová, hnědá, černá,

šedá, světlý dub, kaštan
18-20

4

0,705

3 5

4-5

4

25m / box m 17,60 C �

100 ks / box

DX-1372 černá 3-4 3 7

1
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Doprodej

ukázka dalších možností Q-LON pro posuvné aplikace



12

1510

3

7

1,5

QL-3126 QL-3115 QL-3121 QL-3124 QL-3015 QL-3116

IV 78 IV 68

QL 3053 + 3070
příp. 3053 + 3054

QL-3109 pro falc 18 mm
QL-3091 pro falc 15 mm
QL-3096 pro falc 12 mm

26 / 40 interiérové  dveře

Testováno
na útlum

zvuku dle
EN ISO 717-1

Míra zvukové izolace (útlum zvuku dle EN ISO 717-1)

u těsněníQ-LON 3053 a 3070 - Rw (C,Ctr) 38 ( )= -3; -7 dB

19

Nábytkové t  sn  ní - pro krásnou bytovou kulturua interiérové ě ěNábytkové t  sn  ní - pro krásnou bytovou kulturua interiérové ě ě

- elegantní vzhled
ě ě- lehké zavírání, perfektní útlumové a protiprachové t  sn  ní

- ideální na posuvné aplikace
- recyklovatelné
Balení: od 200-400 dle typu profilu, 2 role v kartonu
* upozornění - samolepicí profily v návinu 25 m jsou určeny k okamžité aplikaci

Barevnost produktů

kaštan

Interiérové samolepicí těsnicí profily Q-LON Bezprašnost a ticho

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

nůžky Q-LON ks 4 760,00 190,000 C �

vtlačovací kolečko Q-LON ks 520,00 20,800 C �

QL-3110 pro falc 12 mm

Ukázky aplikací těsnicích profilů pro okna a dveře

QL-3034

QL-3034

drážka  3x5 mm

název profilu barva
velikost profilu

/ drážka mm
balení karton MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

400 800 m 12,00 0,480 C � N

25 m 14,40 0,575 C � N

500 1000 m 9,05 0,362 C � N

25 m 11,50 0,460 C � N
QL-3013

bílá, béžová, hnědá, černá, šedá,
světlý dub, kaštan

8,9 x 5/ 3x5

bílá, béžová, hnědá, černá, šedá,
světlý dub, kaštan

7,8 x 3,7/ 3x6

QL-3034

Interiérové těsnicí profily do drážky Q-LONnázev profilu barva
velikost profilu

mm
balení karton MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

300 600 m 20,00 0,800 C � N

25 m 22,40 0,895 C � N

400 800 m 18,80 0,750 C � N

25 m 21,20 0,850 C � N

225 450 m 22,40 0,895 C � N

25 m 24,80 0,990 C � N

500 500 m 15,40 0,615 C � N

25 m 17,80 0,710 C � N

200 400 m 13,50 0,540 C � N

25 m 15,90 0,635 C � N

400 400 m 15,40 0,615 C � N

25 m 17,80 0,710 C � N

100 200 m 12,50 0,500 C � N

25 m 14,90 0,595 C � N

100 200 m 14,70 0,590 C � N

25 m 17,10 0,685 C � N
QL-3015

bílá, béžová, hnědá, černá, šedá,
světlý dub, kaštan

8 x 5

7 x 2,2

QL-3124
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá,

světlý dub, kaštan
6,4 x 3,7

QL-3122
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá,

světlý dub, kaštan

QL-3126
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá,

světlý dub, kaštan
10 x 3

11 x 8QL-3116
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá,

světlý dub, kaštan

QL-3117
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá,

světlý dub, kaštan
11,2 x 6,5

QL-3115
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá,

světlý dub, kaštan
7 x 1,5

QL-3121
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá,

světlý dub, kaštan
15 x 12
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Pro výrobce
nábytku připravujeme



PODPORA PRODEJE SMLUVNÍM PARTNERŮM

TĚSNÍCÍ PRVKY OKEN, DVEŘÍ, VRAT ELLENTĚSNÍCÍ PRVKY OKEN, DVEŘÍ, VRAT ELLEN

vzorek 43 cm rádi zašleme výrobcům dveříEllen Matic Extra

vzorek

ochrany prstů

FINPROTECT

PLUS

VZORKY KARTÁČŮ A LIŠT

BYTOVÉ KARTÁČE

KARTÁČE IBS

OSTATNÍ

obch. stojan

98 x 40 x 235 cm

ELLEN MO

pro obchodní firmy
s řemeslnou a truhlářskou
profi klientelou

obch. stojan

97 x 40 x 153 cm

ELLEN MO

pro maloobchod, balení
v blistru a kartáče

Široký výběrpadacích lišt proti
průvanu, kouři, ohni,

hluku na str.27 až 32

Široký výběrpadacích lišt proti
průvanu, kouři, ohni,

hluku na str.27 až 32
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Malá spára K 3 mm bí, hně blistr 3x2,5 m 8ks 64,50 2,580 C � 0

(ELLENFLEX K ) 3 mm bí, hně,če cívka 2 x 50 m 1 ks 650,00 26,000 C �

9 x 3 mm 3 mm bí, hně cívka 100 m 1 ks 795,00 31,800 C �

Střední spára P 5 mm bí, hně blistr 3x2,5m 8 ks 72,50 2,900 C �

(ELLENFLEX P ) 5 mm bí, hně,če cívka 2 x 50 m 1 ks 725,00 29,000 C �

9 x 5 mm 5 mm bí, hně cívka 100 m 1 ks 900,00 36,000 C �

Velká spára D 6 mm bí, hně blistr 3 x 2,5m 8 ks 72,50 2,900 C �

(ELLENFLEX D) 6 mm bí, hně,če cívka 2 x 50 m 1 ks 775,00 31,000 C �

8 x 6 mm 6 mm bí, hně cívka 100 m 1 ks 860,00 34,400 C �

Profil D XXL 10 mm černá cívka 1 x 70 m 3 ks 900,00 36,000 C �

12 x 10 mm

název výška barva MJ
množství

v kart.

Samolepicí těsnící profil D pro okna a dveře. Utěsňuje mezery od 4 do 6 mm.
Ochraňuje 10 let.

EAN
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

Samolepicí těsnící profil K pro okna a dveře. Utěsňuje mezery od 2 do 3 mm.
Ochraňuje 10 let.

Samolepící těsnící profil P pro okna a dveře. Utěsňuje mezery od 3 mm do 5 mm.
Ochraňuje 10 let.

Samolepící těsnící EPDM profil D XXL 12 x 10 mm pro použití do dřevěných,
hliníkových a kovových rámů dveří, slouží jako ochrana přímého kontaktu mezi
dveřmi a rámem. Rozměr: 12 x 10 mm, spára: 8 - 10 mm, barva: černá

Pěnové těsnění I
odolné 9 x 4 mm

4 mm bí, hně blistr 3x2,5m 8 ks 51,00 2,040 C �

(ELLENFLEX I)

Pěnové těsnění 9 x 6 bí, hně blistr 3 x 3 m 20 39,90 1,600 C �

12 x 6 bí, hně blistr 3 x 3 m 20 45,30 1,810 C �

12 x 12 bí, hně blistr 3 x 2 m 15 72,00 2,880 C �

Samolepicí pěnové těsnění, lepící vrstva je zpevněná síťovinou a zajišťuje tak
snadnou a jednoduchou aplikaci nalepením do oken a dveří. Rozměry 9 x 6 mm a
12 x 6 mm jsou určeny pro mezeru šířky 1 - 5 mm, rozměr 12 x 12 mm utěsní
mezery šířky 3 - 11 mm. Ochraňuje 2 roky.

Samolepicí těsnící profil I pro okna a dveře. Utěsňuje mezery šířky 1 až 4 mm.
Ochraňuje 6 let.

Samolepicí EPDM těsnění ELLEN (dříve Ellenflex)

Malá spára K
9 x 3 mm

jednopramen 1 x 100m
trojlinka  3 x 2,5m

Malá spára K
9 x 3 mm

dvoupramen
2 x 50m

Velká spára D
8 x 6 mm

jednopramen 1 x 100m
trojlinka 3 x 2,5m

Ukázka tvaru profilu K, D jednopramen a dvoupramen

EPDM těsnění ELLEN K, P a D jsou odolná akrylátovým barvám

Velká spára D
8 x 7,5 mm
dvoupramen

2 x 50m

samolepicí materiály t.j. těsnění a kartáče lepit vždy na suchý, bezprašný, odmaštěný
kvalitní povrch při teplotě nad + 7 C. Případný čerstvý nátěr oken nebo dveří musí býto

vyzrálý. Skladovat v suchém prostředí +5 až +25 C maximálně 1 roko

APLIKACE

100 m na cívce pro
řemeslníky, profily K, P, D, D+

BALENÍ

7,5 m (3 x 2,5) v blistru
s českým popisem

100 m (2 x 50 m) na cívce pro
řemeslníky, profily K, P, D

Samolepicí silikonové těsnění Ellen v profesionální kvalitě

Samolepicí silikonové
těsnění Ellen slouží
k dodatečnému utěs-
nění oken a dveří
pro mezeru 1 až 8 mm.
Je dodáváno jako
dvojlinka 25m na roli
v barvě bílé, hnědé.

Profil Omega je
dostupný i v blistru 6m
- barvy bílá, černá

profil V profil Kapka

profil Omegaprofil Omega

bí, hně 1 až 8 návin 25 m balení 930,00 37,200 C � N

bí, hně 1 až 6,5 návin 25 m balení 1 210,00 48,400 C � N

bí, hně 1 až 8 návin 25 m balení 1 030,00 41,200 C � N

bí, černá 1 až 8 blistr 2x3 m blistr 215,00 8,600 C �Ellen Silikonový profil OMEGA

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro

Slovensko

Ellen Silikonový profil V

Ellen Silikonový profil KAPKA

Ellen Silikonový profil OMEGA

EANnázev barva
Těsněná

mezera mm
balení MJ
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NOVINKA
pro renovaci
oken a dveří

Variabilní odtrhávací TPE profil k dodatečnému utěsnění
netěsných plastových oken a dveří. S tímto těsněním jste jako
zpracovatel nejlépe připraven na téměř všechny problémy
v oblasti těsnění.

Variabilní odtrhávací TPE těsnění
k dostatečnému utěsnění plastových oken a dveří

Nemusí se obtížně hledat vhodný profil
Rychlá a bezproblémová montáž
Těsní i tam, kde už originální
těsnění netěsní dostatečně,
např. u prodloužených oken…
Ušetří mnoho času a tím i peněz

11,5

6,9

3,2

6

5

průřezy profilů

Připravujeme

bí, hně,
černá

návin 25 m balení 1780,00 71,000 C � N

Cena EUR
pro Slovensko

EANnázev

Variabilní odtrhávací těsnění PVC
oken UNIVERSEAL TPE

baleníbarva MJ
Cena Kč

pro Česko

Snadným oddělením jednotlivých vrstev profilů obdržíte požadované těsnění vhodné
pro většinu plastových oken a dveří, níže uvádíme jen malý výběr  těsnění, která
mohou být nahrazena těsněním UNIVERSEAL:

nahrazuje více než 100 profilů!Samolepicí pěnové těsnění ELLEN



TĚSNĚNÍ PRO RENOVACI PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

Okna se speciálním těsněním
z velmi kvalitního Silikonu
� vynikající schopnost vracení

� dobrá protihluková ochrana

� malý uzavírací tlak

� vysoká odolnost proti stárnutí

� záruka 10 let na tvar a funkci

Těsnění zavřené Maximální rozsah nastavení
Konečně existuje těsnění, kterým můžete dodatečně utěsnit velký

počet různých okenních profilů (jako např. systémy dodavatelů

KBE, GEALAN, REHAU, SCHÜCO, THYSSEN, VEKA atd.).

Koncoví uživatelé mohou uspořit až 30 % ročních nákladů na

topení, pokud odborně utěsní netěsná okna a dveře. „Mezera

široká jeden milimetr na délce jednoho metru sníží pokojovou

teplotu o cca 1°C.”

Tvary našich speciálních silikonových těsnění jsou zvoleny tak, aby

mohly být použity u téměř všech typů plastových profilů.

Dodržujte především rozdílné šířky drážky. Šíře kotvy do T drážky

profilu je rozhodující pro určení, zda je těsnění vhodné pro okna

nebo dveře, které si přejete utěsnit.

SILIKONOVÉ, EXTRÉMNĚ FLEXIBILNÍ A ODOLNÉ

Výhody našich speciálních těsnění oproti dostupným těsněním:

� vysoké vyrovnání tolerance

� vynikající schopnost vracení

� rozsah nastavení až 8 mm

� vysoká odolnost proti stárnutí

� teplotní stabilita -60 až +100 °C

� není potřebné předlepení okenního těsnění na okenní rám

� velmi nízký uzavírací tlak

� vysoká protihluková ochrana díky těsnění s dutými komorami

Renovační silikonové těsnicí profily do  PVC oken

5,5
4,0

9,0

4,5

9,0

Profil 4189
Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy:

GEALAN - KBE - ROPLASTO - THERMOPLAST  - VEKA

Profil 4314
Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy:

BRÜGGMANN - DECEUNINCK

KBE - SCHÜCO - THERMOPLAST  - VEKA
3,5

8,5

5,5

8,0
4,5

8,5

4,5

4,5

8,5

3,0

Profil 4246
Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy:

ALUPLAST - FINSTRAL - KÖMMERLING

PLUS-TEC - THYSSEN

2,0

4,5

3,8

8,0

7,8

Profil 4289
Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy:

KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO

9,0

9,0

4,0

4,5

5,5

Profil 4384
Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy:

DECEUNINCK - KBE - L.B. - SALAMANDER - VEKA

8,5

2,0

4,5

3,5

8,5 Profil 4385
Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy:

KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO

až do 8 mm

návin 25 m

Renovační silikonové profily
SP 4189, SP 4314, SP 4246,
SP 4289, SP 4384, SP 4385

černá návin 25 m balení 835,00 33,400 C �

EAN
Cena Kč

pro Česko
název balení Mj

Cena EUR
pro Slovensko

barva

Určeno pracovníkům z oblasti
servisu, renovace, montáže
a výroby oken a dveří.
Plná spokojenost je podmíněna
správným výběrem těsnění
a konečným seřízením oken, dveří

Pro správný výběr typu
těsnění si vyžádejte vzorník
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Určeno pracovníkům z oblasti servisu,
renovace, montáže a výroby
oken a dveří



Těsnění na dveře z hliníku s kartáčem.
Lišty jsou předvrtány děrami pro šrouby o
průměru 3 mm, vzdálenost děr:
cca 18 cm. Profil
ADS-B je speciálně
vyvinut, držák z
hliníku s jemným fle-
xibilním polypropy-
lenovým kartáčkem.

TĚSNĚNÍ DVEŘÍ ODOLNÉ S KARTÁČEM (ADS-B)

příslušenství:

příslušenství:

TĚSNĚNÍ DVEŘÍ KLASICKÉ S GUMOU (ADS)
(PDS)TĚSNĚNÍ DVEŘÍ LEVNÉ S GUMOU

Těsnění na dveře z hliníku / umělé hmoty. Speciálně k utěsnění mezer mezi dveřmi a
podlahou s prahem nebo bez prahu (upevnění na vnitřní straně). Lišty jsou předvrtány
děrami pro šrouby o průměru 3 mm. Dva profily se stejnými rozměry. ADS s taženou
nosnou lištou z lehkého kovu, PDS s nosnou lištou z tvrdé umělé hmoty, oba s těsnící
lištou z měkké umělé hmoty.

ADS / PDS - komůrkový držák hliník / plast

TĚSNĚNÍ DVEŘÍ S ELEGANTNÍM NEVIDITELNÝM UCHYCENÍM (IDS)

Návod k použití k výrobku IDS

Kartáč je určen pro různé druhy podlah, s výjimkou  dřevěné podlahy.
Jednoduché, skryté uchycení pomocí distančních vrutů.

Montážní postup:
1. Změřit a zkrátit (nezapomenout odpočítat tloušťku plastových koncovek)
2. Na zavřené dveře přiložit/ přisadit  kartáč a označit tužkou horní hranu držáku na
obou koncích dveří.
3. Výška zakreslené osy pro rozmístění distančních vrutů by měla být cca 27 mm od
podlahy
4. Přesně v ose po 30-40 cm  (4 vruty/100cm), ve vzdálenosti min. 20mm od okraje
našroubovat distanční vruty
5. Naklepnout/nasadit kartáč
6. Nasadit plastové koncovky

příslušenství:
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TĚSNĚNÍ DVEŘÍ LEVNÉ S KARTÁČEM (PDS - 2B)
TĚSNĚNÍ DVEŘÍ LEVNÉ S KARTÁČEM, SAMOLEPÍCÍ (PDS - 3B ZK)

označení
délka

cm
spára v

mm
množství v

kart.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

ECO BRUSH (PDS-2B) bílá, hnědá 100 17 10 blistr 87,00 3,480 C �

ECO COMFORT (PDS-2B ZK) bílá, hnědá 100 17 10 blistr 96,00 3,840 C �

ECO COMFORT (PDS 3B ZK) transparent 100 17 10 blistr 121,00 4,840 C �

označení
délka

cm
spára v

mm
množství v

kart.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

BASIC(PDS) - plast bílý, hnědý 100 20 10 blistr 73,00 2,920 C �

300 20 15 ks 170,00 6,800 C �

CLASIC (ADS)100 hliník natural 100 20 15 ks 111,00 4,440 C �

označení
délka

cm
spára v

mm
množství v

kart.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

ROBUST (ADS -B) elox stříbrný 100 20 10 blistr 179,00 7,150 C �

ROBUST (ADS- B) elox stříbrný 300 20 10 ks 486,00 19,400 C �

označení
délka

cm
spára v

mm
množství v

kart.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

DE LUXE ( IDS-BA) elox stříbrný 100 18 10 blistr 192,00 7,700 C �

DE LUXE (IDS-BG ) elox zlatý 100 18 10 blistr 191,00 7,650 C �

DE LUXE ( IDS-BB) elox hnědý 100 18 10 blistr 224,00 8,950 C �

TĚSNĚNÍ SPODKŮ DVEŘÍ - BYTOVÉ KARTÁČE

DBS - neviditelné uchycení

Těsnění na dveře (pod dveře). Lišty jsou předvrtány děrami o průměru 3 mm.
Vzdálenost děr cca 15 cm. Profil DBS se skládá z hliníkové nosné lišty a flexibilního
polypropylenového kartáče, který je neviditelně našroubován pod dveře.

Těsnění na dveře z umělé hmoty s kartáčkem. Lišty jsou předvrtány děrami pro šrouby
o průměru 3 mm, vzdálenost děr: cca 18 cm. Profil PDS-B je speciálně vyvinut, aby
bylo dosaženo těsnění barevně laděné šedým či hnědým flexibilním polypropylenovým
kartáčem. Profily jsou utvořeny tak, aby umožnily kompletní utěsnění také u větších
mezer.

PDS-B Dekorativní s kartáčkem

příslušenství:
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- jen maloobchodní balení. Samolepící těsnění na dveře z umělé hmoty s kartáčem. Tento
profil PDS-B-ZK je speciálně vyvinut k utěsnění dveří a výchylných dveří flexibilním
polypropylenovým kartáčkem. Rozměr lišty zaručuje perfektní utěsnění také u větších
mezer. Samolepící fólie umožňuje jednoduché, rychlé a neviditelné upevnění.
Po stranách jsou lišty ukončeny barevně laděnou krytkou.

PDS-B-ZK Dekorativní samolepicí s kartáčem

příslušenství:

označení
délka

cm
spára v

mm
množství v

kart.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

DBS - hliník (INVISIBLE) 100 8-13 10 blistr 123,00 4,920 C �

300 8-13 10 ks 324,00 13,000 C �

označení
délka

cm
spára v

mm
množství v

kart.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

DECO (PDS-B) bí, hn,limba,buk 100 20 10 blistr 117,00 4,680 C �

PDS - B bí, hnědá 300 20 10 ks 306,00 12,200 C �

označení
délka

cm
spára v

mm
množství v

kart.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

DECO/COMFORT (PDS-B ZK) bí,hn,limba 100 20 10 blistr 131,00 5,250 C �

DECO/COMFORT (PDS-B ZK) buk,meranti 100 20 10 blistr 149,00 5,950 C �
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KARTÁČ - řada IBS 90/18 - 32 - 36
lomený - L profil, skrytá montáž, vhodné i pro výrobu oblouků k utěsnění větracích segmentů

IBS 90/18
18/13,5 100 18 ks 10 128,00 5,100 C �

IBS 90/18
18/13,5 300 18 ks 10 322,00 12,900 C �

IBS 90/32
32/25 100 32 ks 10 159,00 6,350 C �

IBS 90/32
32/25 300 32 ks 10 398,00 15,900 C �

IBS 90/36
36/30 100 36 ks 10 161,00 6,450 C �

IBS 90/36
36/30 300 36 ks 10 424,00 17,000 C �

KARTÁČ - řada IBS 31 - 60 pro boční montáž s Al lištou 20 mm

IBS 31 31/13,5 100 17 ks 10 134,00 5,350 C �

IBS 31 31/13,5 250 17 ks 10 283,00 11,300 C �

IBS 39 39/21 100 23 ks 10 141,00 5,650 C �

IBS 39 39/21 250 23 ks 10 300,00 12,000 C �

IBS 39 39/21 300 23 ks 10 355,00 14,200 C �

IBS PH 40 koňská žíně černá 40/20 100 24 ks 50 215,00 8,600 C � N

IBS PH 40 koňská žíně černá 40/20 250 24 ks 50 463,00 18,500 C � N

IBS 50 50/30 100 33 ks 10 155,00 6,200 C �

IBS 50 50/30 250 33 ks 10 387,00 15,500 C �

IBS 50 50/30 300 33 ks 10 465,00 18,600 C �

IBS PH 50 koňská žíně černá 50/30 100 33 ks 50 219,00 8,750 C � N

IBS PH 50 koňská žíně černá 50/30 250 33 ks 50 472,00 18,900 C � N

IBS 60 60/40 100 43 ks 10 167,00 6,700 C �

IBS 60 60/40 250 43 ks 10 355,00 14,200 C �

IBS 60 60/40 300 43 ks 10 436,00 17,400 C �

IBS PH 60 koňská žíně černá 60/40 100 43 ks 50 237,00 9,500 C � N

IBS PH 60 koňská žíně černá 60/40 250 43 ks 50 510,00 20,400 C � N

KARTÁČ - řada IBS 70 - 80 pro boční montáž s Al lištou 40 mm
IBS 70 70/30 100 53 ks 10 206,00 8,250 C �

IBS 70 70/30 250 53 ks 10 461,00 18,400 C �

IBS 70 70/30 300 53 ks 10 525,00 21,000 C �

IBS 80 80/40 100 63 ks 10 218,00 8,700 C �

IBS 80 80/40 250 63 ks 10 484,00 19,400 C �

Cena EUR
pro Slovensko

EANMJ
Cena Kč

pro Česko
množství

v kart.
název

výška celk. /
výška vlasu mm

délka
cm

spára
v mm

pozn.) samostatně lze zajistit samostatné profily IBS 80 a IBS 90/36 v délce 3m

Výše uvedené typy kartáčů IBS 31 - 70 mohou být zakázkově dodány s povrchovou úpravou stříbrný
elox. Výsledná cena eloxované lišty bude navýšena cca o 18 až 24 Kč/m bez DPH

T snicí kartá e s vlasem z erného polypropylenu jsouě ač č nově i s koňskou žíní IBS PH
dodávány s hliníkovou lištou (hliník natural), která umož uje samostatné provedeníň
povrchové úpravy. Pro snadn jší montáž jsou zde perforovány 3 mm otvory (obr.1).ě
Kartá e jsou v nerozebíratelném stavu (obr. 2 cvaknutí lišty zabra uje vysunutí kartá e).č čz ň

TĚSNÍCÍ LIŠTY NA DVEŘE A VRATA

Perfortace plechu 3mm1 Zabezpečení kartáče2 Vlas z koňské žíně

vlas z polypropylenu

Hliníkové těsnění na dveře, velké dveře, průmyslová a garážová vrata, těsnění na dveře
s těsnící lištou 17 a 35 mm. Lišty jsou předvrtány otvory pro šrouby o průměru 3 mm.

TĚSNÍCÍ LIŠTY NA GARÁŽOVÁ SKLOPNÁ VRATA

m
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3
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m
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3
5

5

označení
délka

cm
spára v

mm
množství v

kart.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

100 17 10 ks 153,00 6,100 C �

300 17 10 ks 283,00 11,300 C �

100 35 10 ks 128,00 5,100 C �

300 35 10 ks 344,00 13,800 C �

ADS/GL 2005 č. guma 35 mm

ADS RL ZW Al/č. guma 17 mm

Schránky (vhozy) na dopisy

Větrací mřížky hliníkové i plastové - venkovní i vnitřní kryt. Z vnitřní strany lze mřížku
ovládat. vnitřní 40 x 385 mm, venkovní 40x 370 mm.Velikost mřížky:

Dopisní vhoz je určen na dveří.interiérovou stranu vchodových
Drážka (pro dopisy, noviny) může být kolmá ke svislé straně dveří
nebo pod úhlem 45 a sice od vhozu vzhůru.o

Poštovní schránka s kartáčem a víkem. Vnější rozměr 317x 82
mm. Poštovní schránka je opatřena předvrtanými otvory pro
šrouby.

Větrací mřížky

vnitřní mřížka
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12

ks
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
EAN

Pošt. schránka s kart.-bílá, hnědá 10 ks 98,50 3,940 C �

název
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Ukázka balení lišt v blistru ze str. 23

název délka cm
ks

kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

EAN

Vět.mřížka vnitřní PVC - bílá, hnědá 40 x 385mm 1 ks 38,90 1,560 C �

Vět.mřižka venkovní Al 40 x 370mm 1 ks 38,40 1,540 C �

Vět.mřižka venkovní - bílá, hnědá 40 x 370mm 1 ks 58,50 2,340 C �
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K utěsnění bezbariérových vstupů do veřejných a obchodních prostor, stále častěji i v soukromé sféře,
slouží řada prvků, mezi které patří kartáče na spodní hranu dveří a padací dveřní prahy. Padací prahy
splňují požadavky rovněž na útlum hluku a požární odolnost.

s velmi pevnou konstrukcí, která umožňuje zapuštění do dveří s malým dřevěným rámem na spodku dveří.
Vnitřní automatický seřizovací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy . Spouští
se, když se aktivační šroub opírá o dveřní rám na straně závěsu. Vhodný pro vnitřní dveře a přístřeškem
chráněné vnější dveře.

10

2
5

Velikost drážky: 20 - 25 x 11mm
Maximální velikost těsněné mezery: 15mm
Maximální pokles (pohyb): 12 mm
Standardní délky: 63,73,83,93 a 103 cm
Zkrácení max o: 100 mm
Jiné, speciální velikosti: na požádání
Požadovaná délka: velikost dveří mínus 4mm

příslušenství

BEZBARIÉROVÝ VSTUP - TÌSNÌNÍ SPODKÙ DVEØÍBEZBARIÉROVÝ VSTUP - TÌSNÌNÍ SPODKÙ DVEØÍ

s velmi pevnou konstrukcí, která umožňuje zapuštění do dveří s malým dřevěným rámem na spodku dveří.
Vnitřní automatický seřizovací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy . Spouští se,
když se aktivační šroub opírá o dveřní rám na straně závěsu. Vhodný pro vnitřní dveře a přístřeškem
chráněné vnější dveře. je obdobnou levnější variantouELLEN-MATIC 2 ELLEN-MATIC EXTRA.

10

2
5

Velikost drážky: 20 - 25 x 11mm
Maximální velikost těsněné mezery: 15mm
Maximální pokles (pohyb): 12 mm
Standardní délky: 63,73,83,93 a 103 cm
Zkrácení max o: 100 mm
Jiné, speciální velikosti: na požádání
DODÁVÁME:
- samostatné balení v PE fólii
- včetně příslušenství

vnitřní automatický seřizovací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy. Spouští
se, když se aktivační šroub opírá o dveřní rám na straně závěsu. Vhodný pro vnitřní dveře a pro zastřešené
vnější dveře. Speciální verze jsou dostupné pro dveře s euro drážkou.

Velikost drážky: není určena
Max. velikost těs. mezery: závisí na profilu dveří
Maximální pokles (pohyb): 10 mm
Standardní délky: 63,73,83,93,103,113 a 123 cm
Zkrácení max o: 100 mm
Jiné, speciální velikosti: na požádání
Požadovaná délka: velikost dveří

3
0

10

příslušenství

Max. výška zapuštění: 10 mm
Maximální pokles (pohyb): 10 mm
Standardní délky: 73,83,93,103,113 cm
Zkrácení max o: 100 mm

Automatické těsnění do plastových dveříí. Upevňovací křidélka zaručují jednoduchou a rychlou
montáž. Vhodné pro eurodrážku. Ellen Matic 2K Euro má vestavěný mechanismus pro příčnou polohu.
Silikonové těsnění má velmi nepatrný uzavírací tlak a velmi vysokou schopnost vrátit se do původní
polohy.

30

10,5

3
0

Automatické těsnění spodní hrany dveří pro dveře otevírající se dovnitř a ven. Automatické těsnění pro
rychlé a bezproblémové vestavění. Tento dveřní automat musí být montován na straně pantů dveří s
opěrným plechem proti seřiditelnému dorazu, který snižuje vnitřní konstrukci. Těsnění je z dutého
silikonového profilu. ELLEN MATIC OMEGA má automatický mechanizmus příčného nastavení
k dosednutí na nestejné úrovně podlah nebo prahů. Široká upevňovací křídla, šroubovaná jednoduše pod
list dveří, ulehčující montáž. Obzvlášť vhodné k dovybavení. Automat v PE obalu, příslušný opěrný plech
a vruty v PE sáčku.

10,5

2
6

Velikost drážky: 11 mm
Maximální výška zapuštění: 10 mm
Standardní délky: 63,73,83,93,103,113 a 123 cm
Zkrácení max o: 100 mm

Automatické těsnění spodní hrany dveří pro dveře otevírající se dovnitř a ven. Automatické těsnění
pro rychlé a bezproblémové vestavění. Tento dveřní automat musí být montován na straně pantů dveří
s opěrným plechem proti seřiditelnému dorazu, který snižuje vnitřní konstrukci. Těsnění je z dutého
silikonového profilu. EM3 má automatický mechanizmus příčného nastavení k dosednutí na nestejné
úrovně podlah nebo prahů. Široká upevňovací křídla, šroubovaná jednoduše pod list dveří, ulehčující
montáž. Obzvlášť vhodné k dovybavení. Automat v PE obalu, příslušný opěrný plech a vruty v PE
sáčku. ELLEN-MATIC OMEGA (EM3) ELLEN-MATIC OMEGA.je obdobnou levnější variantou

10,5

2
6

PROTI PRÙVANU  JEDNODUCHÉ  LEVNÉ, ,PROTI PRÙVANU  JEDNODUCHÉ  LEVNÉ, ,

ELLEN MATIC EXTRA - TĚSNÍCÍ SÍLA ELLEN MATIC 2K EURO

ELLEN MATIC OMEGAELLEN MATIC 2 (Em2)

ELLEN MATIC 3 (Em3)

ELLEN MATIC 2K - PRO PLASTOVÉ DVEŘE

příslušenství

příslušenství

CENOVĚnejdostupnějšířešení

CENOVĚnejdostupnějšířešení

příslušenství

Velikost drážky: 11 mm
Maximální výška zapuštění: 10 mm
Standardní délky: 73,83,93,103, 113 a 123 cm
Zkrácení max o: 100 mm
DODÁVÁME:
- samostatné balení v PE fólii
- včetně příslušenství

příslušenství

video

video prezentace na

www.okentes.cz

63 10 blistr 310,00 12,400 C �

73 10 blistr 321,00 12,800 C �

83 10 blistr 334,00 13,400 C �

93 10 blistr 346,00 13,800 C �

103 10 blistr 355,00 14,200 C �

Mj
množství v

kart.
délka cm

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

63 10 blistr 263,00 10,500 C �

73 10 blistr 273,00 10,900 C �

83 10 blistr 283,00 11,300 C �

93 10 blistr 294,00 11,800 C �

103 10 blistr 338,00 13,500 C �

113 10 blistr 367,00 14,700 C �

123 10 blistr 376,00 15,000 C �

Mj
množství v

kart.
délka cm EAN

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

63 10 blistr 310,00 12,400 C �

73 10 blistr 321,00 12,800 C �

83 10 blistr 334,00 13,400 C �

93 10 blistr 346,00 13,800 C �

103 10 blistr 355,00 14,200 C �

113 10 blistr 367,00 14,700 C �

123 10 blistr 378,00 15,100 C �

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EANdélka cm
množství v

kart.
Mj

73 10 ks 354,00 14,200 C �

83 10 ks 367,00 14,700 C �

93 10 ks 379,00 15,200 C �

103 10 ks 389,00 15,600 C �

113 10 ks 404,00 16,200 C �

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EANdélka cm Mj
množství v

kart.

63 10 ks 320,00 12,800 C �

73 10 ks 321,00 12,800 C �

83 10 ks 334,00 13,400 C �

93 10 ks 346,00 13,800 C �

103 10 ks 355,00 14,200 C �

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Mj
množství v

kart.
délka cm EAN

73 10 blistr 289,00 11,600 C �

83 10 blistr 300,00 12,000 C �

93 10 blistr 311,00 12,400 C �

103 10 blistr 319,00 12,800 C �

113 10 blistr 395,00 15,800 C �

123 10 blistr 404,00 16,200 C �

délka cm
množství v

kart.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

CENOVĚnejdostupnějšířešení

CENOVĚnejdostupnějšířešení
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ELLEN MATIC PLUS - NEJLEPŠÍ PRO VNITŘNÍ DVEŘE

5
0

13,5

je těsnění pro vnitřní dveře s měkkým polypropylenovým kartáčkem. Kartáček je ošetřený silikonem,
vodě odolný a antistatický. Vnitřní automatický seřizovací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv
sklonu podlahy. Spouští se, když se aktivační šroub opírá o dveřní rám na straně závěsu nebo na stra-
ně zámku. Obzvlášť užitečné pro podlahy kryté koberci.

Velikost drážky: 35 - 53 x 14mm
Maximální velikost těsněné mezery: 25mm
Maximální pokles (pohyb): 12 mm
Standardní délky: 63,73,83,93,103,113 a 123
Zkrácení max o: 100 mm
Jiné, speciální velikosti:
na požádání
Požadovaná délka:
velikost dveří mínus 4mm

Velikost drážky: 35 - 50 x 14 mm
Maximální velikost těsněné mezery: 22 mm
Maximální pokles (pohyb): 12 mm
Standardní délky: 63, 73,83,93, 103, 113, 123 cm
Zkrácení max o: 100 mm
Jiné, speciální velikosti: na požádání
Požadovaná délka: velikost dveří mínus 4 mm

ELLEN MATIC SUPER je speciálně vyvinut pro těsnění velkých mezer. Vnitřní automatický seřizo-
vací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy. Spouští se, když se aktivační
šroub opírá o dveřní rám na straně závěsu nebo na straně zámku. Vhodný pro vnější a vnitřní
dveře.

PROTI PRÙVANUPROTI PRÙVANUPROTI PRÙVANU  JEDNODUCHÉ  LEVNÉ, ,PROTI PRÙVANU  JEDNODUCHÉ  LEVNÉ, ,

Automatické těsnění spodní hrany dveří, pro dveře otevírající se dovnitř a ven. Vestavění do dveří nebo
našroubování pod dveře. Lišta se skládá z eloxovaného lesklého kovu s vnitřními díly z tvrdé umělé hmoty
odolné proti počasí. Stavitelný šroub ze strany pantu. Výhodou je plochá mont. deska automatu.

15

1
0

Velikost drážky: 16 mm
Maximální výška zapuštění: 15 mm
Standardní délky: 63,73,83,93,103,113 a 123 cm
Zkrácení max o: 100 mm

Automatické těsnění spodní hrany dveří pro dveře otevírající se dovnitř a ven. PORT- O -MAT 2 je složeno
ze 2 hliníkových profilů: nosné lišty a otočného (výchylného) profilu. Nosná lišta je opatřena podélnými
mezerovými otvory, tím je možné dosednutí na všechny podlahy šikmým našroubováním. Profil je opatřen
flexibilním jazýčkem, který je při uzavírání dveří přitlačován k podlaze. Připojením několika doplňovacích
částí utěsňuje PORT- O - MAT 2 výborně také dveře otevírající se navenek, vše součástí balení.

m
a
x
. 
3
4

8

1
5

Montážní možnosti:
1. na vnější stranu dveří
2. na vnitřní stranu dveří (u dveří s polodrážkou)
3. na vnitřní stranu dveří

pro interiérové použítí. Při uzavírání dveří naráží uzavírací čep do dveřní vidlice a stlačí
směrem dolů vnitřní mechanismus, čímž vzniká perfektní utěsnění. Montáž při teplotě
nad +10 C, na očistěné a odmaštěné dveře. Dveřní automat zkrátit o 5 mm oproti rozměru

o

mezery rámu dveří. Na rám dveří se proti klínům nalepí protiplechy.

ELLEN MATIC SUPER - NEJLEPŠÍ PRO VELKÉ MEZERY

4
7

13,5

příslušenství

příslušenství

ELLEN MATIC ADHESIVA

PORT- O -MATIC 2

ELLEN MATIC MINI

Max. výška zapuštění: 10 mm
Standardní délky: 83,93 cm
Zkrácení max o: 65 mm

příslušenství

příslušenství

příslušenství
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VÝPRODEJ

VÝPRODEJ

63 10 blistr 239,00 9,550 C �

73 10 blistr 246,00 9,850 C �

83 10 blistr 254,00 10,200 C �

93 10 blistr 263,00 10,500 C �

103 10 blistr 272,00 10,900 C �

113 10 blistr 282,00 11,300 C �

123 10 blistr 290,00 11,600 C �

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EANMj
množství v

kart.
délka cm

63 hliník 10 ks 223,00 8,900 C �

63 bronz 10 ks 298,00 11,900 C �

73 hliník 10 blistr 230,00 9,200 C �

73 bronz 10 blistr 317,00 12,700 C �

83 hliník 10 blistr 240,00 9,600 C �

83 bronz 10 blistr 328,00 13,100 C �

93 hliník 10 blistr 248,00 9,900 C �

93 bronz 10 ks 341,00 13,600 C �

103 hliník 10 ks 259,00 10,400 C �

103 bronz 10 ks 355,00 14,200 C �

113 hliník 10 ks 268,00 10,700 C �

113 bronz 10 ks 366,00 14,600 C �

123 hliník 10 ks 277,00 11,100 C �

123 bronz 10 ks 382,00 15,300 C �

Cena EUR
pro Slovensko

Cena Kč
pro Česko

Mj
množství v

kart.
délka cm EAN

EM ADHEZIVA - bílá, buk 83 10 blistr 555,00 22,200 C �

samolepicí 93 10 blistr 580,00 23,200 C �

Cena EUR
pro Slovensko

MjNázev délka cm
množství v

kart.
EAN

Cena Kč
pro Česko

63 10 blistr 635,00 25,400 C �

73 10 blistr 670,00 26,800 C �

83 10 blistr 715,00 28,600 C �

93 10 blistr 745,00 29,800 C �

103 10 blistr 810,00 32,400 C �

113 10 blistr 845,00 33,800 C �

123 10 blistr 875,00 35,000 C �

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
délka cm

množství v
kart.

EAN

63 10 blistr 510,00 20,400 C �

73 10 blistr 525,00 21,000 C �

83 10 blistr 540,00 21,600 C �

93 10 blistr 555,00 22,200 C �

103 10 blistr 570,00 22,800 C �

113 10 blistr 585,00 23,400 C �

123 10 blistr 600,00 24,000 C �

množství v
kart.

Mj
Cena EUR

pro Slovensko
Cena Kč

pro Česko
délka cm EAN

VÝPRODEJ

28 1
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výše slevy
na e-shopu

výše slevy
na e-shopu

výše slevy
na e-shopu



PROTI PRÙVANU, HLUKU (48dB) A OHNI (60 min.)PROTI PRÙVANU, HLUKU (48dB) A OHNI (60 min.)

PROTI PRÙVANU, KOUØI A OHNI (60 min.)PROTI PRÙVANU, KOUØI A OHNI (60 min.)

13,5

4
0

ELLEN MATIC PYROMATIC navržen pro situace, ve kterých je požadována požární odolnost 60 minut.
Testován dle holandské národní normy (NEN 6069): odolnost nejméně 60 minut. Přídavný kouři
zabraňující a ohni odolný profil je tvořen 2 kusy "Palusolu" umístěnými na obou stranách automatu.
"Palusol " je nehořlavý materiál a má schopnost 6 krát zvětšit svůj původní objem při vysokých teplotách.

Velikost drážky: 35 x 17 mm
Maximální velikost těsněné mezery: 10 mm
Maximální pokles (pohyb): 12 mm
Standardní délky: 63, 73, 83, 93, 103 a 113 cm
Zkrácení max o: 100 mm
Jiné, speciální velikosti: na požádání
Požadovaná délka: velikost dveří

EM PYROMATIC - BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

ELLEN MATIC SPECIAL 2 - NEJTIŠŠÍ PROV. EZ a DZ

16

4
0

6
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ELLEN MATIC SPECIAL 2 je navržen pro situace ve kterých je požadována vysoká úroveň redukce
hluku. Testováno (DIN EN 20 140) Rw/Ra: 48dB. Ohniodolný a kouři zabraňující s použitím speciální-
ho pěnového profilu. Testován dle (NEN 6069): odolnost alespoň 60 minut. Vnitřní automatický seři-
zovací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy. Standardně dvojí ovládání:
jednostranné nebo oboustranné. Spouští se, když se aktivační šroub opírá o dveřní rám na straně
závěsu a straně zámku. Vhodný pro vnější a vnitřní dveře.

Velikost drážky: 40 x 14 mm
Maximální velikost těsněné mezery: 10 mm
Maximální pokles (pohyb): 12 mm
Standardní délky:
63, 73, 83, 93, 103, 113, 123 cm
Zkrácení max o: 100 mm
Jiné, speciální velikosti:
na požádání
Požadovaná délka:
velikost dveří mínus 4 mm

PROTI PRÙVANU KOUØI A OHNI (30 min.)PROTI PRÙVANU KOUØI A OHNI (30 min.)

4
0

16

ELLEN MATIC PRIMERA - JEDNODUCHÝ, MNOHOSTRANNÝ
ELLEN MATIC PRIMERA může být jednoduše namontován, jednoduše zkrácen a jednoduše upraven.
Je kouřiodolný a ohniodolný (T30) díky speciálnímu pěnovému profilu. Vnitřní automatický seřizovací
mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy. Spouští se, když se aktivační šroub
opírá o dveřní rám na straně závěsu nebo na straně zámku. Vhodný pro vnější a vnitřní dveře.

Velikost drážky: 38,5 x 17mm
Maximální velikost těsněné mezery: 10 mm
Maximální pokles (pohyb): 12 mm
Standardní délky: 63, 73,83,93, 103, 113 a 123 cm
Zkrácení max o: 100 mm
Jiné, speciální velikosti: na požádání
Požadovaná délka: velikost dveří

příslušenství

BEZBARIÉROVÝ VSTUP - TÌSNÌNÍ SPODKÙ DVEØÍBEZBARIÉROVÝ VSTUP - TÌSNÌNÍ SPODKÙ DVEØÍ

NOVÁ GENERACE PROTI PRÙVANU, KOUØI, HLUKU (48dB)

A OHNI (30 min.)

NOVÁ GENERACE PROTI PRÙVANU, KOUØI, HLUKU (48dB)

A OHNI (30 min.)

Shodná cena pro jednostranné (stavitelný klín ze strany závěsů) i oboustranné provedení se dvěma
stavitelnými klíny. Klín ze strany zámku má polohu západky zámku, klín ze strany závěsu polohu
opačnou. Montáž včetně zkrácení zásadně dle montážního návodu.

ELLEN MATIC UNIVERSAL RD - VŠE V JEDNOM
ELLEN MATIC UNIVERSAL RD. Všechny vlastnosti výrobků řady Ellen Matic jsou obsaženy v jednom
universálním výrobku. Zabránění průniku průvanu. testováno (DIN EN 20 140) Rw/Ra: 48dB.Redukce hluku:
Požární odolnost: Zabránění průniku kouře:testováno (NEN 6069): odolnost alespoň 30 minut testováno
(DIN EN 18 095) Vnitřní automatický seřizovací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy.
Standardně oboustranné ovládání. Jednostranné ovládání je možné u dvoukřídlových dveří (lítaček). Spouští se,
když se aktivační šroub opírá o dveřní rám na straně závěsu a straně zámku. Jednoduše montovatelný - šroubky
skrz spodní stranu dveří. Nastavitelný bez jakýkoliv pomocných nástrojů. Vhodný pro vnější i vnitřní dveře.

2
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příslušenství

ELLEN MATIC UNIVERSAL RDS - VŠE V JEDNOM

3
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ELLEN MATIC UNIVERSAL RDS. Podobný jako EM Universal RD. Má stejné vlastnosti jako
EM Universal RD, ale je jednodušeji montovatelný pomocí montážních úchytek. Pro Ellen Matic
Universal RD, RDS je dostupný speciální hliníkový práh. Pomocí tohoto prahu je zajištěna vysoká míra
redukce hluku u specifických povrchů podlah - strana 21

Velikost drážky: 30 x 16 mm
Maximální velikost těsněné mezery: 10 mm
Maximální pokles (pohyb): 12 mm
Standardní délky: 73, 83, 93, 103 cm

příslušenství

Zkrácení max o: 125 mm
Jiné, speciální velikosti: na požádání
Požadovaná délka: velikost dveří mínus 2 mm

Velikost drážky: 27 x 16 mm
Maximální velikost těsněné mezery: 10 mm
Maximální pokles (pohyb): 12 mm
Standardní délky: 73, 83, 93, 103 cm

Zkrácení max o: 125 mm
Jiné, speciální velikosti: na požádání
Požadovaná délka: velikost dveří

prahová lišta viz str.32

63 10 ks 670,00 26,800 C �

73 10 ks 725,00 29,000 C �

83 10 ks 770,00 30,800 C �

93 10 ks 810,00 32,400 C �

103 10 ks 850,00 34,000 C �

113 10 ks 895,00 35,800 C �

123 10 ks 935,00 37,400 C �

množství v
kart.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
délka cm EAN

73 10 ks 1 030,00 41,200 C �

83 10 ks 1 060,00 42,400 C �

93 10 ks 1 100,00 44,000 C �

103 10 ks 1 130,00 45,200 C �

113 10 ks 1 160,00 46,400 C �

délka cm Mj
Cena EUR

pro Slovensko
Cena Kč

pro Česko
množství v

kart.
EAN

63 10 ks 965,00 38,600 C �

73 10 ks 965,00 38,600 C �

83 10 ks 1 000,00 40,000 C �

93 10 ks 1 040,00 41,600 C �

103 10 ks 1 090,00 43,600 C �

Mjdélka cm
množství v

kart.
EAN

Cena EUR
pro Slovensko

Cena Kč
pro Česko

63 10 ks 965,00 38,600 C �

73 10 ks 965,00 38,600 C �

83 10 ks 1 000,00 40,000 C �

93 10 ks 1 040,00 41,600 C �

103 10 ks 1 090,00 43,600 C �

Mjdélka cm
množství v

kart.
EAN

Cena EUR
pro Slovensko

Cena Kč
pro Česko

43 10 ks 1140,00 45,600 C �

53 10 ks 1 140,00 45,600 C �

63 10 ks 985,00 39,400 C �

73 10 ks 1 010,00 40,400 C �

83 10 ks 1 040,00 41,600 C �

93 10 ks 1 060,00 42,400 C �

103 10 ks 1 090,00 43,600 C �

113 10 ks 1 120,00 44,800 C �

123 10 ks 1 140,00 45,600 C �

Cena EUR
pro Slovensko

Mj
Cena Kč

pro Česko
délka cm

množství v
kart.

EAN

291
3
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva



BEZBARIÉROVÝ VSTUP - TÌSNÌNÍ SPODKÙ DVEØÍBEZBARIÉROVÝ VSTUP - TÌSNÌNÍ SPODKÙ DVEØÍ

Automatické těsnění spodků dveří pro 1 a 2-křídlové
plastové, hliníkové a ocelové dveře

� perfektně těsní dveře ze spodní strany
� pro těsněné mezery od 2 do 16 mm
� vnitřní automatický vyrovnávací mechanismus
� standardní ovládání ze strany závěsu
� různé možnosti uchycení
� testováno na 200.000 cyklů
� 40 dBútlum hluku:
� test u MPA (oheň, kouř) probíhá
� záruka 5 let

Ellen-Matic Ferro a Ferro-SEllen-Matic Ferro a Ferro-S

Technické parametry
materiál pouzdra: hliník
rozměry: šířka 24/38 x 20 mm (Ferro)

šířka 24 x 20 mm (Ferro-S)
mechanika ovládání: jednostranně ze strany závěsu dveří
výška zdvihu: 15 mm
vel. těsněné mezery: min. 2 mm max. 16 mm
typy dveří: pro jedno a dvoukřídlové dveře
minimální délka: 455 mm
maximální délka: 2000 mm
zkrácení: 75 mm u délky 530 mm

150 mm - všechny standardní délky
upevnění: Ferro, zespodu šrouby (nejsou součástí balení)

Ferro S, z boční strany kovovými úhelníky
a samozávrtnými šrouby (M 3 x 12 mm)
vše součástí balení

těsnící materiál: TPE, černá
standardní rozměry: 530, 680, 830, 980, 1130, 1280, 1430 mm

ans.yea
rs .a

n
o
s

Ellen-Matic FERRO a  FERRO-S (ceny jsou pro oba typy shodné)

Řešení ří řpro dvouk dlové dve e
Ellen otvor pro EM FERRO/FERRO S-

P i objednávce s vydrážkováním otvoru je nutno zadat:ř
ř1. dve e pravé,levé

ř ě ě2. p esnou délku t  sn  ní FERRO/FERRO-S
ř3. vzdálenost st edu trnu (zavíracího mechanismu) od okraje lišty.

Dodatečné příslušenství
k Ellen-Matic FERRO a Ellen-Matic FERRO-S

Ellen-Matic Ferro

příslušenství k FERRU-S

Ellen-Matic Ferro-S

Dodatečné příslušenství k Ferro/Ferro-S- Typ 1 - na objednávku

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ks 265,00 10,600 C �

název

vydrážkování EM Ferro & Ferro-S max. Ø do 11 mm

sada 38,40 1,540 C �

název

Sada Typ 1 - 5 plast. podložek, 1 kovová+2 šrouby

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
EAN

sada 63,50 2,540 C � NSada Typ 2 s výřezem samolep. kartáčku

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
EAN

Sada Typ 2 - ke zvýšení účinnosti těsnění spodků plastových dveří je možno
dodat dodatečné  příslušenství s výřezem samolepicího kartáčku
7x4 cm, výřez 5 cm a 2 dlouhé šrouby s podložkami.

Stavitelné distanční podložky se používají v případě nespuštění automatického
padacího prahu při zavření dveřního křídla z důvodu větší spáry mezi křídlem
a rámem dveří. Například při montáži padacích prahů do PVC dveří.

1
3
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Další zakázková řešení pro Ellen-Matic FERRO/FERRO-S

Těsnění Ellen-Matic Ferro/ Ferro-S lze použít i pro dvoukřídlé dveře,
vydrážkováním otvoru do těsnění vzniká možnost instalace zamykací tyče.

Dodatečné příslušenství k Ferro/Ferro-S- Typ 2 - na objednávku

53 10 ks 755,00 30,200 C �

68 10 ks 800,00 32,000 C �

83 10 ks 855,00 34,200 C �

98 10 ks 905,00 36,200 C �

113 10 ks 960,00 38,400 C �

128 10 ks 1 020,00 40,800 C �

143* 10 ks 1 080,00 43,200 C �

EAN
Cena Kč

pro Česko
délka cm

množství v
kart.

Mj
Cena EUR

pro Slovensko

* v délce 143 cm jen varianta FERRO, varianta FERRO-S pouze do délky 128 cm



BEZBARIÉROVÝ VSTUP - TÌSNÌNÍ SPODKÙ DVEØÍBEZBARIÉROVÝ VSTUP - TÌSNÌNÍ SPODKÙ DVEØÍ

Speciální těsnící prvky řeší i útlum hluku u oken, dveří a bezbariérových vstupů
Naše společnost se v letech 1992 až 2000 rozvíjela a prosazovala na vlně úspor

tepla,  především formou dodatečného utěsňování starších oken silikonovými

profily Sillen, obvykle osazením do frézované drážky nebo lepením trubičkového

těsnění. Již zde si každý majitel bytu ihned po montáži těsnění uvědomil

neuvěřitelný útlum hluku za symbolický montážní poplatek ve výši cca 100 Kč/m .
2

Jak vlastně hluk vnímáme, kdy nám hluk škodí?
Pro bližší vysvětlení uvádíme základní hodnoty hranice citlivosti lidského

ucha v dB, hodnota 0 je přiřazena spodní hranici citlivosti ( práh hluku)

Klidný prostor v noci cca 15 - 25 dB
Klidný prostor ve dne cca 30 - 35 dB
Normální řeč cca 50 dB
Dopravní hluk cca 70 – 80 dB
Hluk v dílně (sbíječka) cca 90 – 100 dB
Práh bolesti pro lidský organismus cca 130 dB

Na pracovišti by hladina hluku neměla překročit 60 dB, v noci doma pak

uvedených 25 dB.

Souběžně s popsanou  nejlevnější formou „zateplování“ oken a dveří se v uve-

deném období úspěšně rovněž rozvíjí dodatečné zabudovávání izolačních dvoj-

skel do zachovalých či zánovních oken. Profesionálním řešením bylo v kombinaci

utěsnění silikonovým těsněním Sillen a osazením dvojskla za původní sklo docí-

leno hodnot prostupu tepla U 1.0 W/(m .K) a útlumu 35 dB, tedy třídy TZI 3.w= =
2

Výrazný nárůst cen paliv a energie nastartoval etapu bouřlivého  rozvoje výroby

Eurooken, která již musí naplňovat vzrůstající požadavky jak na úspory tepla, bez-

pečnost tak i  útlum hluku. Pouze komplexní naplnění předepsaných podmínek

potvrzených certifikací umožnilo v závislosti na hustotě provozu jejich  osazení i v

ulicích měst, u silnic a dálnic. Pro určení optimálních hodnot zvukové izolace exi-

stuje 5 tříd hlukového útlumu. Různým stupňům hlukových hladin je přiřazena

doporučená akustická hodnota okna.

Kvalita okna je dána především jeho konstrukčním řešením a užitými komponen-

ty. Základem dlouhodobé kvality těsnosti a útlumu hluku je použití značkových

těsnění. Námi prezentovaná těsnění - Primo/Elton, Trelleborg, Schlegel - vyhovují

nařízením, předpisům a požadavkům nezbytným pro CE certifikaci a splňují tyto

přísné parametry.

Pro výrobu dveří všech provedení jsou z naší nabídky významná již uvedená

obvodová těsnění Sillen, Primo/Elton a Trelleborg. Pro docílení útlumu je

rozhodující utěsnění spodků dveří pomocí padacích (automatických) těsnicích

prahů v celé řadě provedení - odolnost protipožární, kouřotěsné , zvukově

izolační. Tyto padací prahy jsou vhodné i pro prostory bezbariérové - nemocnice,

školy, veřejné a kancelářské prostory, atd.  V segmentu dveří vyšší cenové

kategorie se výrobci prezentují především z pohledu bezpečnosti a požární

odolnosti, při konstrukční robustnosti dveří dosahují obvykle i požadovaného

útlumu. Poměrně úzká nabídka je doposud v segmentu zvukově izolačních dveří.

Stejně jako u oken si přibližme předepsané nároky, pro oblast stavebnictví je

stanovena Česká státní norma č. 730532 definující přesné hodnoty, kterých je

třeba v oblasti útlumu zvuku v obytných či objektových domech dosáhnout:

Hranicí pro zařazení do kategorie zvukově izolačních dveří je hodnota  útlumu

hluku 32 dB. V tomto případě je zapotřebí brát v patrnost i typ zárubně, do

které jsou dveře osazeny, protože v kovové zárubni se docílí maximálního

útlumu 32 dB, ale při dřevěné zárubni se dosahuje útlumu až 37 dB a řeší se i

útlum 42 dB.

K zajištění požadovaných parametrů útlumu hluku blíže specifikovaných v ČSN

730532 á od 1.3.2010) jsou určeny speciální těsnicí prahy na spodky dveří(nov

ELLEN a PLANET. Tzv. padací práh je umístěn na spodní straně dveřního křídla a

při jeho zavření padá dolů a zcela uzavírá mezeru mezi dveřmi a podlahou a

tím mezeru perfektně zatěsní. Padací těsnění mohou standardně utěsnit

mezeru do 20 mm, ale nové varianty ( PLANET RH a RF) utěsní mezeru až do

25 mm a mohou dokonce být použity i pro nerovné podlahy.

Těsnění Ellen a PLANET byla dle norem DIN EN ISO 140-1, DIN EN ISO 717-1

a DIN 52210, DIN EN 20140-03 testována v renomovaných evropských staveb-

ních institutech ř. MPA Rosenheim, Německo). Tato těsnění vykazují para-(nap

metry útlumu hluku 42dB, 48dB a dokonce i 50 dB,  převážně při velikosti

mezery cca 7 mm od podlahy a pracují i v širokém rozsahu požární odolnosti

(30-90 min).

Podmínkou úspěšného řešení je tedy užití osvědčených  padacích prahových

lišt, což je hlavní oblastí naší specializované nabídky automatů ELLEN Matic a

PLANET. Úspěšnost postavení našich partnerů (ELTON/ Holandsko a PLANET

/Švýcarsko) na trhu a především v Evropě je dána více jak 60-ti letou historií

rozvoje v této oblasti.

Požadavky na útlum hluku řeší projektanti již ve fázi navrhování,  velmi důle-

žité je samotné provedení stavby, především stěn a podlah. Pokud dveře a zá-

rubně budou mít nejvyšší hodnotu útlumu, ale stěna bude mít nižší hodnotu

svých vlastností, nedosáhne se cíleného výsledku. Vedle hluku vzduchu je tře-

ba dbát také na zvuk kroků. Tomuto je často při projektování hodnoty utlume-

ní hluku věnována malá pozornost. Při zvuku kroků jde o přenos hluku přes

pevná tělesa a speciálně je nutno přitom přihlížet k podlaze. Od 27 dB se do-

poručuje oddělení podkladové podlahy řezem mezi oběma prostory. Tzn.,

že oddělení prostoru stěnami je zabezpečeno také v podlaze. Tato spára může

být zakryta optimálně dutou plochou lištou F nebo podlahovým oddělovacím

prahem BT firmy Planet.

Hustota provozu

Třída

hlukového

útlumu

Vzdálenost domu

od středu silnice

Doporučená

hodnota hlukového

útlumu okna

1 30-12 m 28-29 dB

2 12-5 m 30-34 dB

3 150-80 m 35-39 dB

4 80-30 m 40-44 dB

dálnice 5 70-40 m 45-49 dB

městská komunikace

státní komunikace

Požadavky na

zvukovou izolaci

(Rw) dveře Rw (dB)

Bytové domy - byt

veřejně používané prostory domu

(schodiště, vestibuly, chodby, terasy,

průchody, podchody)

32

pokoje jiných hostů 42

Veřejně užívané prostory (chodby,

schodiště)
32

Lůžkové pokoje, vyšetřovny a pod. 32

prostory vedlejší a pomocné

(chodby, schodiště apod.)
27

výukové prostory 37

Veřejně užívané prostory (chodby,

schodiště)
27

kanceláře a pracovny 22

pracovny se zvýšenými nároky na

ochranu před hlukem
32

Kanceláře a pracovny

Hlučný (vysílací) prostor

Hotely a ubytovací zařízení –

ložnicový prostor, pokoje hostů

Nemocnice, sanatoria apod. –

lůžkové pokoje, vyšetřovny,

operační sály, pokoje lékařů

Školy – výukové prostory

betonová podlaha

podkladová podlaha / potěr

krycí páska

základy

přizpůsobení výšky dle zadání

izolační rohož

5 - 20 mm

6

dveře
automatické
padací těsnění
Planet FT

více na str. 46

i
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VŠE V JEDNOM
ELLEN MATIC UNIVERSAL RD str. 29
prahová lišta str. 32

Automatické těsnění PLANET s šířkou profilů 13 a 20 mm je vhodné i pro

jednokřídlové a dvoukřídlové . Odpovídá evropskýmúnikové dveře
normám DIN EN 179 Uzávěry nouzových východů a DIN EN 1125 Uzávěry

(dveře) pro .panickou situaci



GDP - profil pro skleněné dveře - hliník

Použití: kývavé dveře hliník/plast tl. 32- 60 mm. Profily
jsou opatřeny předvrtanými otvory průměr 3mm. Rozteč
otvorů cca 18 cm. Profily DNP sestávají ze dvou
eloxovaných hliníkových profilů s těsnícím prvkem
z flexibilního měkkého plastu, vzhledem k výběru šíře
pásu dodávky po jednotlivých komponentech.

PRAHOVÉ LIŠTYPRAHOVÉ LIŠTY

Podlahová těsnění pro vstupní dveře
ARP 45 - ARP 55 - ARP 70

Prahová (podlahová) těsnění z eloxovaného hliníku stříbrné barvy s nášlapnou šířkou
45, 55 nebo 70 mm s dutým těsnícím profilem z PVC. Lepení silikonovým tmelem.
Výškově nastavitelné čelo Al prahu, snížení výšky profilu docílíme ukroucením v místě
perforace.

45-55-70

4
5

z hliníku s těsnícím PVC profilem. Montáž do předvrtaných otvorů.

6

33

3

50

3

6

ANB 6

ANB 7

Podlahová prahová těsnění ANB 6, ANB 7

DNP - profil pro utěsnění výkyvných dveří

Speciální ALU kartáče na turnikety

Užití: těsnění s kartáčem pro skleněné dveře. Lišty jsou konické. Profil pro skleněné
dveře je z eloxovaného hliníku, utěsňovacím prvkem je velmi hustý šedý kartáč
z polypropylenu.

Montážní návod:
lišty nařezat na žádoucí délku a nasadit na skleněné dveře tak, aby:
a) u vychylovacích dveří se kartáčová těsnění navzájem nedotýkala
b) u těsnění spodků dveří se pouze lehce dotýkala podlahy, a tak mohla klouzat

po koberci nebo umělohmotném povrchu

8
-1

0
-1

2
8
-1

0
-1

2

15

15

název délka cm
ks

kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

EAN

DNP ALUMINIUM lišta 250 20 ks 209,00 8,350 C �

DNP PVC pás 55 mm černý 32 - 40 250 10 ks 143,00 5,700 C �

DNP PVC pás 60 mm černý 40 - 50 250 10 ks 155,00 6,200 C �

DNP PVC pás 75 mm černý 50 - 60 250 10 ks 177,00 7,100 C �

název délka cm
ks

kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

EAN

GDP 12mm skl.dveře 225 10 ks 264,00 10,600 C �

GDP 10mm skl.dveře 225 10 ks 253,00 10,100 C �

GDP 8mm skl.dveře 225 10 ks 235,00 9,400 C �

název délka cm
ks

kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

EAN

ARP-45 prahová lišta 180 10 ks 378,00 15,100 D �

ARP-55 prahová lišta 180 10 ks 407,00 16,300 D �

ARP-70 prahová lišta 180 10 ks 427,00 17,100 D �

1
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název délka cm
ks

kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

EAN

ANB 6 Al práh s gumou - nášlap 33 mm 300 18 ks 279,00 11,200 D �

ANB 7 Al práh s gumou - nášlap 50 mm 300 10 ks 397,00 15,900 D �

K docílení zkoušených hodnot proti kouři, hluku a ohni především u podlah krytých
koberci se používají hliníkové prahové lišty u automatů řady Ellen Matic a Universal RD
a RD-S.

K dokonalému kontaktu s povrchem lišty je nutno provést montáž dle nákresu. Lišty se
dodávají v provedení stříbrný elox v délce 1m, montáž přiloženými vruty
s hmoždinkami. Jsou-li dveře uzavřeny, nesmí být těsnící pryžový (silikonový) profil
automatu za středem prahové lišty. Viz schéma.

40

5

smìr

otevírání

dveøí

aplikace u Profi automatů

název šířka délka cm Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

prahová lišta stříbrný elox 30 mm 100 ks 234,00 9,350 C �

Prahová lišta stříbrný elox

Hliníkový práh - dvoudílný s neviditelným uchycením spodního dílu, umožňujeAKW
široké použití - dveře, posuvné skleněné dveře (těsnění je nahrazeno velurovým
kartáčkem), místo pro tažení kabelů, vchody do obchodů, montovatelná pódia, vjezdy
do garáží, apod. V základní pozici (obr. č.3) šířka 63 mm, výška 20 mm, délka 180 cm.
Pozice 1 a 2 vyjadřují postup nasazení horního dílu a zaklapnutí (3).

Hliníkový práh s těsněním

1 2 3

název délka cm
ks

kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

EAN

AKW práh 180 cm 180 5 ks 1 110,00 44,400 C �

2
0

63



Možnosti uvedené níže ukazují, které sady Finprotectu Plus jsou nejvhodnější pro určité aplikace a dostupné příslušenství.

video

video prezentace na

www.okentes.cz
Finprotect Plus

Profesionální ochrana proti uvíznutí prstů ve dveřích

RAL 9005 RAL 9010 RAL 9006 RAL 8014 RAL 3002RAL 1021RAL 5013

Problém?Problém? Snadné zacvaknutí do AL profilu

Vysoká odolnost lamel

Máme řešeníMáme řešení

� poskytuje ochranu na obou stranách dveří
� vhodný pro vnitřní i vnější dveře
� snadná montáž - instalace cca 20 minut a možnost následné demontáže
� mnoho možností použití pro různé typy dveří
� dostupný v různých barvách, délka 198 a 250 cm
� větší pevnost zaručuje vysokou životnost - testováno až na 1 milion cyklů
� TÜV certifikace
� maximální úhel otevření s Finprotect Plus je 130 až 180°(závisí na typu dveří)

Bezpečnost je velmi důležitý aspekt v oblasti profesionální péče o dítě.
Nicméně ve školách, školkách, nemocnicích a domovech důchodců můžeme očekávat,
že se nějaké nehody stanou, a právě zde bezpečnost vyžaduje stálou pozornost.
V současném světě, kde se vedou soudní spory o cokoli, si především školy nemohou
dovolit být lhostejné k zajištění bezpečnosti dětí. Ve skutečnosti v poslední době dochází
k nárůstu případů zranění prstů přivřením do dveří. V nejhorších případech může dojít
až k tragickým událostem ztráty konečků prstů. A to se nemusí stávat! Finprotect Plus
je profesionálním řešením ochrany prstů před bolestivým zraněním.

vzorek zapůjčíme
k seznámení vážným zájemcům

OCHRANA PRSTŮ PROTI UVÍZNUTÍ VE DVEŘÍCHDĚTSKÝCH

pro bližší informace si vyžádejte technický a montážní list

Existují i další varianty

Finprotect Plus...
Nejste si jisti jaký typ

Finprotect Plus je vhodný

pro vaše dveře

Podivejte se na

www.finprotectplus.cz / sk

zde najdete: ostatní typy
Finprotect plus, úplný

montážní návod, instalační
video!
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ans.yea
rs .a

n
o
s

dveře hliníkové dveře PVC dveře ocelové dveře kyvnédveře dřevěné

typ 5090

Finprotect Plus

FINPROTECT PLUS 5090 bílý, černý 5 198 sada 925,00 37,000 C �

FINPROTECT PLUS 5090 ost. barvy 5 198 sada 1 130,00 45,200 C �

FINPROTECT PLUS 5090 bílý, černý 5 250 sada 1 140,00 45,600 C � N

FINPROTECT PLUS 5090 hnědý, šedý 5 250 sada 1 380,00 55,000 C � N

ost.barvy - červená, žlutá, šedá, modrá, hnědá

Dodatečné příslušenství pro uchycení do hliníkových, kovových, ocelových a plastových dveří

Samozářezné šrouby pro Finprotect Plus 35 ks balení 50,50 2,020 C �

Lepicí páska pro Finprotect Plus 10 ks 249,00 9,950 C �

Lepicí páska pro Finprotect Plus je určena pouze pro interiérové použití

Finprotect Plus 120 -120

FINPROTECT PLUS 120-120 bílý,černý 5 198 sada 1 640,00 65,500 C � N

balení
délka

m
Mj

EANMj
Cena Kč

pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN
Cena Kč

pro Česko

název ks v kartonu
Cena EUR

pro Slovensko
délka

cm

název

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EANnázev ks v kartonu
délka

cm
Mj



TÌSNÌNÍ BEZBARIÉROVÝCH VSTUPÙ

bezbariérové těsnění dveří

...str. 38

s maximálním útlumem hluku 48dB

SL

...str. 46

pro posuvné dveře
SOCKEL

...str. 50

samostatná pomocná lišta SOCKEL pro
bezdrážkovou montáž Planet FT nebo sada
SOCKEL + automat FT

Firma Planet GZD (Švýcarsko) vyrábí padací těsnění spodků dveří již více
než 60 let.

Těsnění PLANET slouží k utěsnění spodků dveří proti průvanu a hluku,
ale i proti kouři a ohni.

Padací těsnění PLANET má speciální mechanismus:
Těsnicí silikonový profil se při zavírání dveří pevně přitlačí k podlaze a perfektně
dveře zatěsní, při otevření dveří se automaticky bezhlučně zvedá.

Těsnění Planet je určeno pro různé typy dveří ze dřeva, PVC, kovu,
ale i skla:
� křídlové i dvoukřídlové dveře
� posuvné dveře
� zafrézované dveře
� speciální protipožární dveře, dveře na ochranu proti záření, dveře únikové…

a mnoho dalších typů dle požadavků zákazníků.

Výhody automatických padacích těsnění Planet:
� chrání proti hluku (48dB a 50dB)
� šetří energii, utěsňuje proti průvanu a světlu
� bezbariérový vstup (bez prahu)
� utěsňuje proti kouři a chrání proti ohni

Obecné parametry těsnění PLANET:
� velikost drážky podle požadavků
� velikost zdvihu od 5 do 20 mm ( 25 mm )
� vždy jednostranné spouštění
� lze jednoduše zkrátit do 100 mm (125 mm u Planet HS, SL, MF, PU, RO, KG,

RH.)
� jednoduché nastavení zdvihu klíčem 3mm (inbus)
� automatické vyrovnání při šikmé podlaze
� 7 let garance
� vhodné také pro dvoukřídlové dveře, které musí být na hranách zamknuty

a zabezpečeny

Montáž:
� Přesný montážní návod je dodáván s každým těsněním.

KG-SL10

...str. 49

pro posuvné skleněné dveře

RO / PU / MF

pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře z hliníku, umělé hmoty, kovu a dřeva
s maximálním útlumem hluku 50dB

...str. 42-43

MinE-S

...str. 47

MinE-V

pro dveře s průchodem vzduchu

KG-A8/A10

pro skleněné dveře

...str. 48

pro dvoukřídlové dveře

KR
otvor 5 x 13 mm
otvor   10,8 mm

...str. 44 - 45

HS

...str. 39

s maximálním útlumem hluku 48dB

RH

RF

...str. 24...str. 41

s maximálním útlumem hluku 42dB

s maximálním útlumem hluku 42dB s maximálním útlumem hluku 50dB

speciáln   takéě
pro :PVC systémy

VEKA
Schüco
GEALAN

Kömmerling
REHAU

...str. 43

ochrana proti kouři
ochrana proti hluku

ochrana proti ohni

video

video prezentace na

www.okentes.cz
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Přehled zkoušek provedených u automatických těsnění PLANET

Přehled možností délek automatických těsnění PLANET

Zkrácení automatického těsnění PLANET (ukázka zkrácení PLANET HS)

Maximálně 100 mm :
PLANET FT, RF

Maximálně 125 mm:
PLANET HS, KG, MF, PU, RO, RH, RS, MinE-S (V)

Pozor!: Nikdy nezkracujte na straně ovládání

zkracování o tyto hodnoty

Typ těsnění Ochrana proti ohni Země Ochrana proti hluku Země Ochrana proti kouři Země Životnost Země
Zkoušená

mezera

PLANET HS/RD 48 dB DIN 52 210 D DIN 18095-2 D 7mm

PLANET HS/FH+RD T30 - T90 DIN 4102-18 D+CH+A 48 dB DIN 52 210 D DIN 18095-2 D > 200 000 D 7mm

PLANET FT/RD 48 dB ISO 140 CH DIN 18095-2 D 7mm

PLANET FT/FH+RD T30 DIN 4102-18 D+CH 48 dB ISO 140 CH DIN 18095-2 D > 200 000 D 7mm

PLANET KG 48 dB DIN EN ISO 140+717-1 D 7mm

PLANET KG/FH+RD T30 DIN 4102-18 D 48 dB DIN EN ISO 140+717-1 D DIN 18095-2 D > 200 000 D 7mm

PLANET MF/RD 50 dB DIN EN ISO 140+717-1 D DIN 18095-2 D D 7mm

PLANET MF/FH+RD T30 - T90 DIN 4102-18 D 50 dB DIN EN ISO 140+717-1 D DIN 18095-2 D > 200 000 D 7mm

PLANET PU/RD 50 dB DIN EN ISO 140+717-1 D DIN 18095-2 D D 7mm

PLANET PU/FH+RD T30 - T90 DIN 4102-18 D 50 dB DIN EN ISO 140+717-1 D DIN 18095-2 D > 200 000 D 7mm

PLANET RO/RD 50 dB DIN EN ISO 140+717-1 D DIN 18095-2 D D 7mm

PLANET RO/FH+RD T30 - T90 DIN 4102-18 D 50 dB DIN EN ISO 140+717-1 D DIN 18095-2 D > 200 000 D 7mm

PLANET RS/RD 50 dB DIN EN ISO 140+717-1 D DIN 18095-2 D D 7mm

PLANET RS/FH+RD T30 - T90 DIN 4102-18 D 50 dB DIN EN ISO 140+717-1 D DIN 18095-2 D > 200 000 D 7mm

PLANET RH/RD 42 dB DIN 52 210 D DIN 18095-2 D > 200 000 D 7mm

PLANET RH/RD+FH T30 - T90 DIN 4102-18 D 42 dB DIN 52 210 D DIN 18095-2 D > 200 000 D 7mm

PLANET RF/RD 42 dB DIN 52 210 D DIN 18095-2 D > 200 000 D 7mm

PLANET RF/RD+FH T30 - T90 DIN 4102-18 D 42 dB DIN 52 210 D DIN 18095-2 D > 200 000 D 7mm

PLANET MinE-S možná D+CH+A 27 dB DIN EN ISO 140+717-1 D není možná D > 200 000 D 7mm

PLANET MinE-V možná D+CH+A 23 dB DIN EN ISO 140+717-1 D není možná D > 200 000 D 7mm

Poznámka 3: Poznámka 1: Typ těsnění v automatickém těsnění PLANET KG je typ PLANET KT

Poznámka 1: Typ těsnění PLANET RO má stejný základ jako PLANET MF, musí být ale měřeno společně se stávajícím profilem dveří.

Poznámka 2: Automatické těsnění Planet s šířkou profilů 13 a 20 mm je vhodné i pro jednokřídlové a dvoukřídlové únikové dveře. Odpovídají evropským normám DIN EN 179 Uzávěry
nouzových východů a DIN EN 1125 Uzávěry (dveře) pro panickou situaci.

Prosím dbejte na to, že kvalita protipožární odolnolnosti dveří je závislá na celkové  konstrukci dveří. Pouze  jen automatické těsnění spodní části dveří není dostačující  pro
protipožární odolnost. Dveře  zkoušené proti ohni musí být zkoušeny se všemi konstrukčními díly.

Upozornění:

označení místa zkrácení rovný řez pilou na kov zkosení hran a odstranění pilin

Typ těsnění Typ dveří Min. délka* (mm) Max. délka (mm) Drážka (mm)

Planet FT křídlové 220 6000 13,1 x 30,5

Planet HS křídlové 220 6000 13,1 x 30,5-40

Planet RH křídlové 220 6000 13,1 x 30-32

Planet RF křídlové 220 6000 13,1 x 30,5

Planet KT křídlové 220 6000 13,1 x 25,5-35

Planet MF křídlové 220 6000 20 x 20,5-25

Planet PU křídlové 220 6000 20 x 19,5

Planet RO křídlové 220 6000 není

Planet RS křídlové 220 6000 není

Planet MinE-S křídlové 220 2000 neuvedena

Planet MinE-V křídlové 220 2000 neuvedena

Planet KG křídlové - sklo 335 6000 není

Planet FT posuvné 450 6000 13,1 x 30,5

Planet HS posuvné 460 6000 13,1 x 30,5- 40

Planet SL posuvné 460 6000 22 x 30,5-35

Planet RH posuvné 460 6000 13,1 x 30-32

Planet RF posuvné 450 6000 13,1 x 30,5

Planet KG SL posuvné-sklo 335 6000 není
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NOVINKA: Již od roku 2003 úspěšně prezentujeme švýcarské padací těsnění spodků dveří PLANET.  Pro snadnější výběr nyní

nově naši prezentaci rozšiřujeme o tuto dvoustranu - zde naleznete šíři nabídky, typů a možností aplikací těsnění PLANET.
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Tabulka k výběru výrobků Planet

39 41 38 41 47 46 42 43 43 48
-4

9

50

Typ výrobku Planet

Materiál dveří: dřevo

kov, plast

sklo

Typ dveří: křídlové dveře

2křídlové dveře

posuvné dveře

skládací dveře

kyvné dveře

komfortní větrání Minergie

WC, nucené větrání

komorové dveře

kulaté dveře

Funkce: hluk dB

utěsnění proti kouři RD

požární ochrana FH

únikové dveře

olovo

2křídlové dveře:

rohová západka spodní+horní

vrtání 5 13 mm

vrtání 10,8 mm

Délky: od 220 mm

od 335 mm

od 460 mm

do 2000 mm

do 6000 mm

Zdvih: 16 mm

18 mm

20 mm

38 mm

Upevnění: dole

po stranách

sesazení

lepení dole

lepení po stranách

Pro mimořádně zvlněné podlahy

formou příslušenství

Příslušenství: vybrání v podlaze

duté ploché lišty

podlahové dělicí prahy

příslušenství Planet
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7 mm mezera 48 dB
20 mm mezera 42 dB

délky 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
standardní délky

základní provedení - odolnost kouř, útlum 48 dB
vzor obj.: Planet FT xxxx* RD/48 dB

odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB
vzor obj.: Planet FT xxxx* RD/FH/48 dB

pro posuvné dveře - odolnost kouř, útlum 48 dB
vzor obj. Planet FT xxxx* posuvné RD/48 dB

samostatně lze dále objednat

zkrácení stand. velikostí na míru

Planet montážní sada FT opěrka Inox

8

13
,1

2 23

Planet FT

opěrka Inox

D
rá

žk
a

13
,1

x3
0,

5m
m

Planet BT (volitelně)

Zdvih do 20 mm

Pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné, hliníkové,
plastové a kovové i pro posuvné dveře a shrnovací stěny.

Rozměr profilu: 13 x 30 mm

důležité vlastnosti:
� vysoce hodnotné silikonové těsnění, jednoduché nastavení zdvihu,

max. 20 mm
� jednostranné spouštění s paralelním pohybem
� automatické vyrovnání při šikmé podlaze
� šíře drážky pro  všechny požadavky
� 48 dB hodnota tlumení hluku (při  spáře 7 mm )
� také pro dvoukřídlové dveře se zastrčí (viz  str. 44 - 45)
� 7 let záruka

lze obdržet v provedení:
� základní provedení - těsnící proti kouři a hluku Planet  FT RD/48dB
� ohniodolné, těsnicí proti kouři a hluku Planet  FT FH + RD/48dB
� posuvné dveře
� speciální varianty na vyžádání

Osvědčení o zkoušce a technický list na vyžádání rádi zašleme

Tip 1: Pro bezdrážkovou montáž se používá pomocná lišta Planet
SOCKEL viz. str. 50

Tip 2: Pro nerovné podlahy nebo větší spáry můžete použít PLANET
RF se zdvihem až 25 mm viz str. 41

Strop

Podlaha

Zdvih do 20 mm

Zdvih do 20 mm Planet sokl s těsněním
Planet FT 13 x 30 mm
více viz str. 50

Planet FT s otvorem
5 x 13 mm a zamyka-
cím trnem
více viz. str. 45

Planet FT se
zamykáním KR
více  viz str. 44

další možnosti

Technické parametry:
Materiál profilu: hliník 13 x 30 mm
Velikost drážky: 13,1 mm x 30,5
Těsnicí profil: vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon
Výška těsnění / zdvihu: do 20 mm
Hodnota tlumení hluku: do 48 dB u vzduchové mezery 7 mm

do 42 dB u vzduchové mezery 20 mm
Regulace zdvihu: inbus klíčem (3 mm)
Délky: 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
Zvláštní délky: na požádání do 6000 mm
Ovládání: jednostranné, ze strany zámku
Zkrácení: max. 100 mm
Upevnění: zespodu šrouby nebo hřebíky

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

850 od závěsu 100 mm ks 1 080.00 43.200 C �

950 od závěsu 100 mm ks 1 110.00 44.400 C �

1050 od závěsu 100 mm ks 1 140.00 45.600 C �

1451-6000 od závěsu m 2 110.00 84.500 C �

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

850 od závěsu 100 mm ks 1 200.00 48.000 C �

950 od závěsu 100 mm ks 1 230.00 49.200 C �

1050 od závěsu 100 mm ks 1 260.00 50.500 C �

1451 - 6000 od závěsu m 2 330.00 93.000 C �

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

850 od zámku 100 mm ks 1 290.00 51.500 C �

950 od zámku 100 mm ks 1 330.00 53.000 C �

1050 od zámku 100 mm ks 1 360.00 54.500 C �

1451 - 6000 od zámku m 2 970.00 119.000 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Planet montážní sada FT sada 129.00 5.150 C �

Opěrka Inox 20x20 mm ks 10.30 0.412 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Přirážka pro zkrácení na míru m 37.40 1.500 C �
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Pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné, hliníkové,
plastové a kovové i pro posuvné dveře a shrnovací stěny.

7 mm mezera 48 dB
18 mm mezera 44 dB

Rozměr profilu: 13 x 30 mm

důležité vlastnosti:
� silikonová lišta, chráněná, protože je hlouběji zapuštěna
� dveře zespodu nastavitelné bez demontáže
� jednostranné spouštění s paralelním pohybem
� automatické vyrovnávání při šikmé podlaze
� šíře drážky pro všechny  požadavky
� také pro dvoukřídlové dveře se zástrčí (viz str. 44 - 45)
� 48 dB hodnota tlumení hluku (při  spáře 7 mm )
� jednoduché nastavení zdvihu, maximálně 20 mm
� 7 let záruka

lze obdržet v provedení:
� základní provedení - těsnící proti kouři a hluku Planet HS RD/48dB
� ohniodolné, těsnicí proti kouři a hluku Planet HS FH + RD/48dB
� posuvné dveře
� speciální varianty na vyžádání

Osvědčení o zkoušce a technický list na vyžádání rádi zašleme

Tip 1: Všechna padací těsnění PLANET mohou být použita i pro
montáž shora

Tip 2: Pro nerovné podlahy nebo větší spáry můžete použít PLANET
RH se zdvihem až 25 mm viz str. 41

délky 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

standardní délky

samostatně lze dále objednat

další možnosti

základní provedení - odolnost kouř, útlum 48 dB
obj. vzor: Planet HS xxxx* RD/48 dB

odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB
obj. vzor: Planet HS xxxx* RD/FH/48 dB

pro posuvné dveře - odolnost kouř, útlum 48 dB
obj. vzor: Planet HS xxxx* posuvné RD/48 dB

zkrácení stand. velikostí na míru

opěrka InoxPlanet montážní sada HS
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Zdvih do 20 mm

Planet F (volitelně)
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rá
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Zdvih do 20 mm

Zdvih do 20 mm

Strop

Podlaha

Montáž
shora

Planet HS - těsnění
zasunuto do drážky
v křídlových dveřích.
více viz str. 44

Planet HS s otvorem
5 x 13 mm a zamyka-
cím trnem
více viz. str. 45

Planet HS se
zamykáním KR
více  viz str. 44

Technické parametry
Materiál profilu: hliník 13 x 30 mm
Velikost drážky: 13,1 mm x 30,5- 40 mm
Těsnící profil: vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon
Výška těsnění / zdvihu: do 20 mm
Hodnota tlumení hluku: do 48 dB u vzduchové mezery 7 mm

do 44 dB u vzduchové mezery 18 mm
Regulace zdvihu: inbus klíčem (3 mm)
Délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Zvláštní délky: na požádání do 6000 mm
Ovládání: jednostranné, ze strany zámku
Zkrácení: max. 125 mm (délku  335 mm pouze o 115mm)
Upevnění: ze strany  nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby
Náběhová deska: opěrka INOX, k doražení 20 x 20 mm

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 110.00 44.400 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 150.00 46.000 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 190.00 47.600 C �

1461-6000 od závěsu m 2 230.00 89.000 C �

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 230.00 49.200 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 270.00 51.000 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 310.00 52.500 C �

1461-6000 od závěsu m 2 440.00 97.500 C �

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od zámku 125 mm ks 1 340.00 53.500 C �

960 od zámku 125 mm ks 1 380.00 55.000 C �

1085 od zámku 125 mm ks 1 420.00 57.000 C �

1461-6000 od zámku m 3 090.00 124.000 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Přirážka pro zkrácení na míru m 37.40 1.500 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Planet montážní sada HS sada 102.00 4.080 C �

opěrka Inox 20 x 20 mm ks 10.30 0.412 C �
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Pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné, hliníkové,
plastové a kovové i pro posuvné dveře a shrnovací stěny.

Důležité znaky
� zdvih 16 mm
� silikonová lišta, chráněná, protože je hlouběji zapuštěna
� jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
� nedochází k obrušování podlahy
� automatické vyrovnávání u šikmých podlah
� šířka drážky pro všechny požadavky
� také pro dvoukřídlové dveře s rohovým zamykáním nebo zamykáním

se zásuvnou tyčí
� 48 dB hodnota tlumení hluku (7 mm vzdálenost od podlahy)
� lze zkrátit až na nejbližší kratší délky
� vysoce kvalitní silikonová lišta, jednoduché nastavování zdvihu
� záruka 7 let

Provedení
� těsnící proti kouři, Planet KT RD/48 dB
� zabraňující ohni a těsnící proti kouři, Planet KT  FH + RD/48 dB
� montáž nahoře
� shrnovací stěny
� zvláštní provedení na zakázku

Technické parametry
Materiál profilu: hliník 13 x 25 mm
Velikost drážky: 13,1 mm x 25,5- 35 mm
Těsnící profil: vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon
Výška těsnění / zdvihu: do 16 mm
Hodnota tlumení hluku: do 48 dB u mezery 7 mm, do 44 dB u  mezery 14 mm
Regulace zdvihu: inbus klíčem (3 mm)
Délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Zvláštní délky: na požádání do 6000 mm
Ovládání: jednostranné, ze strany závěsu
Zkrácení: max. 125 mm (délku  335 mm pouze o 115mm)
Upevnění: ze strany  nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby
Náběhová deska: opěrka INOX, k doražení 20 x 20 mm
Zkušební atest: na požádání

7 mm mezera 48 dB
18 mm mezera 44 dB

Rozměr profilu: 13 x 25 mm

Zdvih do 16 mm

délky 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
standardní délky

základní provedení - odolnost kouř, útlum 48 dB
obj. vzor: Planet KT xxxx* RD/48 dB

další možnosti

Planet KT s otvorem
5 x 13 mm a zamyka-
cím trnem
více viz. str. 45

Planet KT s otvorem
5 x 13 mm a zamyka-
cím trnem
více viz. str. 44

samostatně lze dále objednat
opěrka InoxPlanet montážní sada HS

odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB
obj. vzor: Planet KT xxxx* RD/FH/48 dB

Planet KR zamykání
více  viz str. 44

Strop

Zdvih do  16 mm

Zdvih do  16 mm

Montáž
shora

Podlaha

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 975.00 39.000 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 000.00 40.000 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 030.00 41.200 C �

1460-6000 od závěsu m 2 100.00 84.000 C �

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 060.00 42.400 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 080.00 43.200 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 120.00 44.800 C �

1460-6000 od závěsu m 2 310.00 92.500 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Planet montážní sada HS sada 102.00 4.080 C �

opěrka Inox 20 x 20 mm ks 10.30 0.412 C �
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Padací těsnění Planet pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné, hliníkové, plastové a kovové, i pro posuvné dveře, shrnovací stěny a vchodové dveře

Planet RH standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet RH xxxx* RD/42dB

Planet RF standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet RF xxxx* RD/42dB

Planet RH pro posuvné dveře, ochrana proti hluku
obj. vzor: Planet RH xxxx* posuv

Planet RF pro posuvné dveře, ochrana proti hluku
obj. vzor: Planet RF xxxx* posuv

Planet RH ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet RH xxxx* FH+RD/42dB

Planet RF ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet RF xxxx* FH+RD/42dB

Technické parametry PLANET RH a RF RD/42 dB
Materiál profilu: hliník 13 x 30 mm
Velikost drážky: 13,1 mm x 30,5 mm šířka a 13,1 x 30 až 32 mm hloubka
Těsnící profil: vysoce hodnotný silikon
Výška těsnění: do 25 mm
Hodnota tlumení hluku: do 42 dB
Regulace zdvihu: u ovládacího kolíku inbus klíčem (3 mm)
Délky RH: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Délky RF: 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350,

1450 mm
Zvláštní délky: na požádání do 6000 mm
Ovládání: jednostranné na straně závěsu
Zkrácení: PLANET RH max. 125 mm (nejmenší 335 mm jen o 115 mm)

PLANET RF max. 100 mm
Upevnění PLANET RH: postranně s inox-upevňovacími úhelníky a šrouby
Upevnění PLANET RF: ze spodu: vruty, hřebíky
Zkušební atest: na požádání

Společné důležité znaky PLANET RH a RF:
� zdvih max. 25 mm
� pro zvlněné, ohnuté, vyduté, šikmé a nerovné podlahy
� měkké silikonové těsnění se šikmou lištou
� přizpůsobí se podlaze
� šikmé vyrovnání u šířky dveří 1000 mm: 15 mm
� chrání před hlukem a světlem
� jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
� pro dvoukřídlové dveře se zástrčí, více na str. 44 - 45
� při optimálním utěsnění hodnota tlumení hluku až 42 dB
� lze zkrátit až na nejbližší kratší délky
� 7 let záruka

Provedení:
� těsnící proti kouři, Planet RH a RF  RD/42 dB
� montáž nahoře
� posuvné dveře
� shrnovací stěny
� zvláštní provedení na zakázku
� DIN L (levé) / DIN R (pravé)

automatické těsnění
pro zvlněné podlahy

automatické těsnění
pro zvlněné podlahy

Planet RH
s vrtáním 5 x

13mm se
zamykací tyčí

Planet RH
s vrtáním 5 x

13mm se
zamykací tyčí

Směr zavírání do 25 mm do 25 mmSměr zavírání
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délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 130.00 45.200 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 170.00 46.800 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 210.00 48.400 C �

1461-6000 od závěsu m 2 240.00 89.500 C �

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 250.00 50.000 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 290.00 51.500 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 320.00 53.000 C �

1461-6000 od závěsu m 2 440.00 97.500 C �

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 350.00 54.000 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 400.00 56.000 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 440.00 57.500 C �

1461-6000 od závěsu m 3 090.00 124.000 C �

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

850 od závěsu 100 mm ks 1 100.00 44.000 C �

950 od závěsu 100 mm ks 1 130.00 45.200 C �

1050 od závěsu 100 mm ks 1 160.00 46.400 C �

1451-6000 od závěsu m 2 120.00 85.000 C �

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

850 od závěsu 100 mm ks 1 240.00 49.600 C �

950 od závěsu 100 mm ks 1 240.00 49.600 C �

1050 od závěsu 100 mm ks 1 280.00 51.000 C �

1451-6000 od závěsu m 2 340.00 93.500 C �

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

850 od závěsu 100 mm ks 1 310.00 52.500 C �

950 od závěsu 100 mm ks 1 350.00 54.000 C �

1050 od závěsu 100 mm ks 1 380.00 55.000 C �

1451-6000 od závěsu m 2 970.00 119.000 C �
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Rozměr profilu: 19,8 x 20 mm

pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře z hliníku, umělé hmoty, kovu a dřeva

Technická data:
� Materiál profilu: hliník 19,8 x 20 mm
� Velikost drážky: 20 x 20,5 až 25mm
� Těsnící profil: vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášející silikon
� Výška těsnění / zdvih: až 16 mm
� Hodnota tlumení zvuku: až 50 dB při mezeře 7 mm, až 43 dB při mezeře 16 mm
� Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku pomocí inbusového klíče 3 mm
� Standardní délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
� Zvláštní délky: na požádání až 6000 mm
� Ovládání: jednostranné, na straně závěsu dveří
� Zkrácení: až 125 mm
� Upevnění: postranně s Inox upevňovacím úhelníkem a samořeznými šrouby
� Požární odolnost: T30 - T90 dle DIN4102-18
� Osvědčení o zkoušce: na požádání rádi zašleme

útlum

50dB!

Planet MF standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet MF xxxx* RD/50dB

Planet MF ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet MF xxxx* FH+RD/50dB

Zdvih do 16 mm

úchytky pro dřevěné
dveře možno objednat

standardní úchytky pro
kovové dveře součástí
balení

Rozměr profilu: 19,8 x 20 mm

Technická data:
� Materiál profilu: hliník 19,8 x 20 mm
� Velikost drážky: 20 x 19,5 mm
� Těsnící profil: vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášející silikon
� Výška těsnění / zdvih: až 16 mm
� Hodnota tlumení zvuku: až 50 dB při mezeře 7 mm, až 43 dB při mezeře 16 mm
� Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku pomocí inbusového klíče 3 mm
� Standardní délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
� Zvláštní délky: na požádání až 6000 mm
� Ovládání: jednostranné, na straně závěsu dveří
� Zkrácení: až 125 mm
� Upevnění: zespodu pomocí šroubů nebo hřebíků/kolíků
� Požární odolnost: T30 - T90 dle DIN4102-18
� Osvědčení o zkoušce: na požádání rádi zašleme

Planet PU standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet RO xxxx* RD/50dB

Planet PU ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet RO xxxx* FH+RD/50dB

Zdvih do 16 mm

Planet PU s
otvorem 5x13 mm

Planet PU s
otvorem   10,8 mm

Planet KR zamykací
trn viz str. 44

Planet PU Planet PU Planet opěrka INOXPlanet MF s
úchytkami pro
kovové dveře

Planet MF s
úchytkami pro
kovové dveře

Planet MF montážní
sada pro kovové

dveře

Planet KR zamykací
trn  viz str. 44

Planet MF s
úchytkami na
dřevěné dveře

Planet MF otvorem
5 x 13 mm

Planet MF s
otvorem   10,8 mm

útlum

50dB!

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 120.00 44.800 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 160.00 46.400 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 200.00 48.000 C �

1586-6000 od závěsu m 2 250.00 90.000 C �

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 240.00 49.600 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 280.00 51.000 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 320.00 53.000 C �

1586-6000 od závěsu m 2 450.00 98.000 C �

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 080.00 43.200 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 120.00 44.800 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 160.00 46.400 C �

1586-6000 od závěsu m 2 120.00 85.000 C �

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 190.00 47.600 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 220.00 48.800 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 260.00 50.500 C �

1586-6000 od závěsu m 2 390.00 95.500 C �
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Rozměr profilu: 20,8/24 x 20 mm

pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře z hliníku, umělé hmoty, kovu a dřeva

Planet RS standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet RS xxxx* RD/50dB

Planet RS ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet RS xxxx* FH+RD/50dB

Planet RS profil Planet RS s otvorem Planet
10,8 mmØ

Výška těsnění
optimalizována

přídržným úhelníkem
4 mm, zalomený

Příklad: Přídržný úhelník
VEKA vč. náběhové

destičky, typ 10
z montážní sady

RS/typ VEKA

Technická data:
Materiál profilu: hliník 20,8/24x20 mm
Profil t  sn  ní: velmi kvalitní silikon nebo velmi kvalitní samozhášecí silikoně ě
T  snicí výška/zdvih: do 16 mmě
Hodnota tlumení hluku: do 50 dB u vzduchové mezery 7 mm

do 43 dB u vzduchové mezery 16 mm
Nastavení zdvihu: 3 mm inbusovým klí em na  ovládacím kolíkuč
Délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Zvláštní délky: na základ   poptávky  do 6000 mmě
Ovládání: jednostrann   na stran   záv  sě ě ě ů
Zkrácení: do 125 mm
Upevn  ní: pomocí montážní sady, provedení výrobce systémě ů
Zkušební certifikáty: na vyžádání

Zdvih do 16 mm

Rozměr profilu: 19,8/36 x 20 mm

Technická data:
� Materiál profilu: hliník 19,8 x 20 mm
� Těsnící profil: vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášející silikon
� Výška těsnění / zdvih: až 16 mm
� Hodnota tlumení zvuku: až 50 dB při mezeře 7 mm, až 43 dB při mezeře 16 mm
� Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku pomocí inbusového klíče 3 mm
� Standardní délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
� Zvláštní délky: na požádání až 6000 mm
� Ovládání: jednostranné, na straně závěsu dveří
� Zkrácení: až 125 mm
� Upevnění: zespodu pomocí šroubů nebo hřebíků/kolíků
� Požární odolnost: T30 - T90 dle DIN4102-18
� Osvědčení o zkoušce: na požádání rádi zašleme

Planet RO standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet RO xxxx* RD/50dB

Planet RO ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet RO xxxx* FH+RD/50dB

Zdvih do 16 mm

speciáln takéě
pro :PVC systémy

VEKA
Schüco

GEALAN
Kömmerling

REHAU

Planet RO

Planet RO s
otvorem 5x13 mm

Planet RO

Planet RO s
otvorem   10,8 mm

Planet opěrka INOX

Planet KR
zamykací trn

viz str. 44

útlum

50dB!

útlum

50dB!

Pro 1 a 2-k ídlové kovové, plastové a d ev  né dve e, speciáln   takéř ř ě ř ě pro
PVC systémy VEKA, Schüco, GEALAN, Kömmerling, REHAU atd.
Pro EURO drážku 16 mm nebo drážku domovních dveří 24 mm
D ležité znakyů
● Zdvih 16 mm
� Přídržný úhelník pro eurodrážku 16 mm
● Jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
● Nedochází k broušení o podlahu
● Automatické vyrovnání u šikmé podlahy
● Také 2-křídlové dveře s hranovým nebo západkovým zamykáním
● 50 dB hodnota tlumení hluku (7 mm vzdálenost od podlahy)
● Lze zkracovat až na další menší skladovou délku
● Velmi kvalitní silikonová lišta, jednoduché nastavení zdvihu
● Montážní sada pro všechny dostupné výrobce systémů
● Záruka 7 let

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 080.00 43.200 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 120.00 44.800 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 160.00 46.400 C �

1586-6000 od závěsu m 2 120.00 85.000 C �

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 190.00 47.600 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 220.00 48.800 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 260.00 50.500 C �

1586-6000 od závěsu m 2 390.00 95.500 C �

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 190.00 47.600 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 220.00 48.800 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 260.00 50.500 C �

1586-6000 od závěsu m 2 310.00 92.500 C �

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 310.00 52.500 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 340.00 53.500 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 380.00 55.000 C �

1586-6000 od závěsu m 2 520.00 101.000 C �

při objednávce zadejte typ montážní sady výrobce
(REHAU, VEKA, SCHÜCO, GEALAN atd...)
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název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Spodní L250xB15xT15 ks 635.00 25.400 C �

Horní L250xB15xT15 ks 540.00 21.600 C �

Důležité znaky rohového zamykání:
� Planet automatické těsnění průchodné
� ochrana proti zvuku
� hodící se k Planet HS, FT, MF, PU, RO, RF, RH do profilu 13 a 20 mm
� v integrovaném vedení z umělé hmoty
� provedení pro DIN L a DIN R
� automat upraven na zákazníkem zadanou délku
� dodávka obsahuje: upravený vydrážkovaný, popř. zkrácený automat Planet

HS, FT, KT, MF, PU, RO, RS, RF, RH, Min-E, Min-V, včetně horního a
spodního uzávěru
� lze dodat v provedení: standardně těsné proti kouři a zabraňující ohni a kouři
� zamykací čep je nastavitelný

Provedení:
� 250 x 15 x 15 mm

250 x 18 x 17 mm
� povrch: kartáčováno, matně niklováno
� tvar západky:

15 mm = kulatá
18 mm = čtverhranná

vzdálenost středu trnu od okraje je u KR vždy 20 mm!

přesný rozměr délky automatu

5

Zamykání pro dvoukřídlové dveře nahoře a dole
pro profil šířky 13 a 20 mm

vzdálenost středu trnu od okraje lišty je vždy 20 mm !

ROHOVÉ ZAMYKÁNÍ KR
pro PLANET HS, FT, KT, MF, PU, RO, RS, RF, RH, Min-E, Min-V

Provedení úpravy vydrážkováním
pro PLANET HS, FT, KT, MF, PU, RO, RS, RF, RH, Min-E, Min-V

Při objednávce s úpravou KR nutno zadat:
a) dveře pravé, levé
b) šíři uzávěru 15 nebo 18 mm
b) popřípadě přesnou délku automatu pro zkrácení!!

ŘEŠENÍ PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘEZAMYKÁNÍ

15 mm

18 mm

tvar
koncového
uchycení

uzávěr šíře 18mm

uzávěr šíře 15mm

kulatá 15 mm čtverhranná 18 mm

Technická data
Materiál: ocelový plech
Rozměr: 15 x 15 x 250 mm, kulatá západka

15 x 18 x 250 mm, čtverhranná západka
Zdvih čepu: až -15 mm
Regulace zdvihu čepu: -10 mm/+15 mm
Povrch: kartáčováno, matně niklováno
Směr dveří: DIN L (levé) a  R (pravé)

Planet KR zamykání

Podložka pro zamykání
spodní (součást balení)

Planet zamykání horní a dolní
se čtyřhranným tvarem šířky 18mm
a kruhovým tvarem šířky 15 mm

Planet zamykání
s kruhovým tvarem
šířky 15 mm
a lištou PLANET HS
na křídle dveří

Podložka pro zamykání
horní (součást balení)

Spodní L250xB18xT18 ks 635.00 25.400 C �

Horní L250xB18xT18 ks 540.00 21.600 C �
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Kanal
11

13

30

otvor 5 x 13 mm otvor    10,8 mm

Planet BM 5x13 podlahový
žlábek není součástí dodávky
informace na vyžádání

m
in

 7
0 

m
m

10

přesný rozměr délky automatu

přesný rozměr délky automatu

vzdálenost středu trnu od okraje od 20 do 100 mm

důležité znaky:
� vyvrtaný otvor 5 x 13 mm, včetně integrovaného vedení z umělé hmoty
� ochrana proti zvuku
� tenké, šetřící místo, integrované řešení
� tyč zamykání je zajištěna proti samostatnému otočení
� v integrovaném vedení z umělé hmoty
� provedení pro DIN L a DIN R
� automat upraven na zákazníkem zadanou délku
� dodávka obsahuje: popř. zkrácený a vydrážkovaný automat Planet HS, FT, MF, PU,

RO, RF, RH na trn velikosti 13 x 5 mm v zadané vzdálenosti (20 až 100 mm) bez
zamykacího trnu!

PROVEDENÍ ÚPRAVY VYDRÁŽKOVÁNÍM PLANET HS, FT, MF, PU, RO

částečné řešení bez zamykacího trnu částečné řešení bez zamykacího trnu

pro dvoukřídlové dveře, použitelné s Planet HS, FT, KT, MF, PU, RO, RS,
RF, RH, Min-E, Min-V

Planet MF s otvorem
Planet 5 x 13 mm
a zamykací tyčí

Planet RO s otvorem
Planet 5 x 13 mm

Planet BM 5 x 13 mm
podlahový žlábek úzký
informace na vyžádání

Planet BM 5 x 13 mm
podlahový žlábek úzký
informace na vyžádání

Planet BM 5 x 13 mm
podlahový žlábek
informace na vyžádání

Planet BM 5 x 13 mm
podlahový žlábek
informace na vyžádání

příklady aplikací Planet otvoru   10,8mm

Planet BM 5x13 podla-
hový žlábek není součástí
dodávky, informace
na vyžádání

důležité znaky:
� vyvrtaný otvor průměr 10,8 mm
� tenké, šetřící místo, integrované řešení
� ochrana proti zvuku
� tyč zamykání je zajištěna proti samostatnému otočení
� provedení pro DIN L a DIN R
� dodávka obsahuje: popř. zkrácený a vydrážkovaný automat Planet MF, PU, RO a RS

na trn průměru 10,8 mm v zadané vzdálenosti (20 až 100 mm) bez zamykacího trnu!

Planet MF s otvorem
10,8 mm

Planet MF s otvorem
10,8 mm a zamykací tyčí

Planet RO s otvorem
10,8 mm

Planet PU s otvorem
10,8 mm

PROVEDENÍ ÚPRAVY VYDRÁŽKOVÁNÍM PLANET HS, FT, MF, PU, RO

pro dvoukřídlové dveře, použitelné s Planet MF, PU, RO a RS

Při objednávce s úpravou otvoru    10,8 mm nutno zadat:
a) dveře pravé, levé
b) vzdálenost středu trnu od okraje od 20 do 100 mm
c) popřípadě přesnou délku automatu pro zkrácení!!

Při objednávce s úpravou otvoru 5x13 mm nutno zadat:
a) dveře pravé, levé
b) vzdálenost středu trnu od okraje od 20 do 100 mm
c) popřípadě přesnou délku automatu pro zkrácení!!

příklady aplikací Planet otvoru 5 x 13 mm

Planet FT s otvorem
Planet 5 x 13 mm

Planet HS s otvorem
Planet 5 x 13 mm

Planet HS s Planet
zamykáním

Planet PU s Planet
otvorem 5 x 13 mm

řešení pro 2-křídlové dveře řešení pro 2-křídlové dveře

Firma Planet doporučuje použít zamykací tyče těchto výrobců:
BKS, FUHR, BMH, MSL, Strenger

Firma Planet doporučuje použít zamykací tyče těchto výrobců:
BKS, FUHR, BMH, MSL, Strenger

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ks 242.00 9.700 C �Úprava Planet - vydrážkování

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ks 242.00 9.700 C �Úprava Planet - vydrážkování

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ks 242.00 9.700 C �Úprava Planet - vydrážkování

451
3

/1
4

Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva



Planet SL
Speciální řešení pro jedno a dvoukřídlové posuvné dveře ze dřeva, hliníku, umělých hmot
a kovové dveře.

Planet SL RD/42 dB, odolné proti kouři
Automatické těsnění dveří, vysoce odolné proti hluku systém Planet SLRD/42dB, hodnota
tlumení hluku do 42 dB, jednostranné ovládání s paralelním poklesem lišty, maximální
zdvih 20 mm a automatické vyrovnávání na šikmé podlaze. K zadrážkování pro ochranu
lišty je nutno tuto umístit zároveň s povrchem těsnění nebo zapustit hlouběji. Profil z hliníku
21,8 x 30 mm včetně vedení na podlaze.

Důležité znaky
� kompaktní řešení, šetřící místo s integrovanou vodicí drážkou
� vedení v podlaze asymetricky přiloženo
� jednostranné řešení s paralelním klesáním (není obrušování)
� automatické vyrovnávání u šikmé podlahy
� 42 dB hodnota tlumení hluku (7 mm vzdálenost od podlahy)
� maximální zdvih 20 mm, jednoduché nastavení zdvihu
� vysoce hodnotná silikonová dotyková lišta
� 7 let garance

Lze obdržet v provedení:
- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku Planet SL RD/42dB
- ohniodolné, těsnicí proti kouři a hluku Planet  SL FH + RD/42dB
- speciální provedení na vyžádání
Příslušenství
-Včetně plastového vedení pro montáž na podlahu, čelní příchytky a opěrka Inox

Planet SL montáž (levé) s vedenímDIN L
na podlaze, ovládání ze strany zámku

Planet SL montáž (pravé) s vedenímDIN R
na podlaze, ovládání ze strany zámku

dveře do 1600 mm - odolnost kouř, útlum 42dB
obj. vzor: Planet SL xxxx* RD/42 dB, DIN L nebo R

dveře do 1600 mm - odolnost kouř, oheň, útlum 42 dB
obj. vzor: Planet SL xxxx* FH/RD/42 dB, DIN L nebo R

pro posuvné dveře

zkrácení stand. velikostí na míru

Rozměr profilu: 21,8 x 30 mm

Standardní délky: 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Důležité vlastnosti
� pro perfektní přerušení hluku
� opticky velmi hezké řešení
� rovná dosedací plocha pro všechny spouštěcí automaty firmy Planet pro

optimální ochranu proti hluku
� jsou zality do podkladové vrstvy podlahy / potěru
� velký rozsah nastavení vhodné pro jednu nebo dvě těsnící roviny
� základní profil předupraven maltovou ochranou
� základní profil předupraven izolačním protihlukovým páskem vlevo a vpravo

betonová podlaha

podkladová podlaha / potěr

krycí páska

základy

přizpůsobení výšky dle zadání

izolační rohož

5 - 20 mm

6

dveře

automatické
padací těsnění
Planet FT

Podlahové oddělovací prahy pro
optimální ochranu proti hluku od 27 dB

Planet BT 802 základní profil
s pěnovým polystyrenem

Planet BT 802 základní profil
profil s přídržnými prvky

Planet BT 806 plošné
nasazení 60 mm

Planet BT 802 základní profi
a BT 805 plošné nasazení 40 mm
nasunuto v přídržném prvku

Planet BT přídržný prvek
a dřevěná vložka (není součástí
dodávky) pro ochranu
před snížením kobercových podlah

Technické parametry
Výška profilu: hliník, šířka  40 nebo 60 mm
Výška: nastavitelné 53 až 67 mm
Barva: EV1 bezbarvě eloxován
Standardní délky: 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
Zvláštní délky: na základě poptávky do 6000 mm
Možnost zkrácení: ano
Upevnění: Základní profil: připravené otvory v základním profilu:

Plošné nasazení s dodanými přídržnými prvky

Nová těsnící

část dokonale

utěsní

i nerovnou

podlahu

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od zámku 125 mm ks 1 490.00 59.500 C �

960 od zámku 125 mm ks 1 530.00 61.000 C �

1085 od zámku 125 mm ks 1 590.00 63.500 C �

1461-6000 od zámku m 2 730.00 109.000 C �

pro 1601 - 6000 mm pouze v provedení N

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od zámku 125 mm ks 1 630.00 65.000 C �

960 od zámku 125 mm ks 1 680.00 67.000 C �

1085 od zámku 125 mm ks 1 740.00 69.500 C �

1461-6000 od zámku m 3 000.00 120.000 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Přirážka pro zkrácení na míru m 37.40 1.500 C �

typ délka mm šířka zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Planet BT 803 850 40 mm 100 mm ks 1 090.00 43.600 C �

Planet BT 804 850 60 mm 100 mm ks 1 130.00 45.200 C �
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Rozměr profilu: 13 x 30 mm | 30 x 43 mmMinE-S MinE-V

Společné důležité znaky:
● Tlumení hluku při současném propouštění vzduchu
● Zdvih 20 mm, těsnicí výška do 25 mm
● Pro vlnité, hrbolaté (s prohlubeninami), šikmé a nerovné podlahy
● Měkká silikonová šikmá lišta
● Přizpůsobí se podlaze
● Nedochází k brušování podlahy
● Vyrovnání šikmosti u šířky dveří 1000 mm: 15 mm
● 7 let záruka

Provedení:
● Planet MinE-S (V), ochrana proti hluku
● Planet MinE-S (V)  FH, ochrana proti hluku a ohnivzdorné
● Skládací stěny
● Dveře propustí
● Montáž nahoře
● Zvláštní provedení na základě poptávky

Ideální pro dve e s pr  chodem vzduchu a požadavky na ochranu proti hluku, nap a dom   s minimálníř ů ř. u ůpasivn ůích dom
a nízkou energií s kontrolovatelným v  tráním / komfortním v  tránímě ě

více zvukov   izola ní, mén   prov  tráváníě ě ěč
- ěvhodné pro obývací, d tské pokoje a ložnice
- pro p ívod vzduchu do místnostiř
- tlumení hluku ve spárách při mezeře k podlaze 7 mm28 dB
- propouštění vzduchu 200 m /hod3

- měřená hodnota při rozdílů tlaků (šířka dveří 1050 mm)30 m /hod 3,9 Pa3

mén   zvukov   izola ní  více vzduchov   ventila níě ě , ěč č
- ě, koupelny, toaletyvhodné pro kuchyn
- odsátí vzduchu z místnosti
- tlumení hluku ve spárách při mezeře k podlaze 7 mm24 dB
- propouštění vzduchu 200 m /hod3

- měřená hodnota při rozdílů tlaků (šířka dveří 1050 mm)40 m /hod 3,2 Pa3

Planet
MinE-S-Profil

Planet
MinE-V-Profil

Planet MinE - montážní sada Planet MinE - montážní sada

Planet MinE-S
pohled zespodu

Planet MinE-V
pohled zespodu

Planet
MinE-S-Profil

s přídržným
úhelníkem,
kanálem a

izolací

Planet
MinE-V-Profil

s přídržným
úhelníkem,
kanálem a

izolací
Ochrana proti hluku

a utěsnění proti
světlu

Ochrana proti hluku
a utěsnění proti

světlu

vzduch vzduch

do
 2

5 
m

m

do
 2

5 
m

m

Společná t :echnická data
Materiál profilu: hliník 13 x 30 mm
Materiál MinE kanálu: hliník 30 x43 mm
Profil t sn ní: velmi kvalitní silikoně ě
Výška t sn ní/zdvih: do 20 mmě ě
Hodnota tlumení hluku do 2 dB p i meze e vzduchu 7 mm: MinE-S: 8 ř ř

MinE-V: 4 ř řdo 2 dB p i meze e vzduchu 7 mm
Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku s inbusovým klí em 3 mmč
Skladové délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Zvláštní délky: na základ poptávky do 2000 mmě
Ovládání: jednostrann záv suě, na straně ě
Zkrácení: max. 125 mm
Upevn ní: postrann s nerezovými upev ovacími úhelníky a šroubyě ě ň
Náb hové desti ky: nerez, k doražení, 20 x 20 mmě č
Zkušební certifikáty: na základ poptávkyě

Přirážka pro zkrácení na míru Planet MinE-S (V): 70 2.800Kč pro CZ a Eur pro SK

MinE-V standardní provedení, ochrana proti hluku
obj. vzor: Planet MinE-V xxxx* 23 dB (DIN R nebo L)

MinE-S standardní provedení, ochrana proti hluku
obj. vzor: Planet MinE-S xxxx* 28 dB (DIN R nebo L)

MinE-V ochrana proti hluku a ohnivzdorné
obj. vzor: Planet MinE-V xxxx* FH/23 dB (DIN R nebo L)

MinE-S ochrana proti hluku a ohnivzdorné
obj. vzor: Planet MinE-S xxxx* FH/28 dB (DIN R nebo L)

hluk ventilace

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 2 990.00 120.000 C �

960 od závěsu 125 mm ks 3 150.00 126.000 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 3 310.00 132.000 C �

1461-2000 od závěsu m 5 570.00 223.000 C �

835 od závěsu 125 mm ks 3 260.00 130.000 C �

960 od závěsu 125 mm ks 3 410.00 136.000 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 3 580.00 143.000 C �

1461-2000 od závěsu m 6 030.00 241.000 C �

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 2 470.00 99.000 C �

960 od závěsu 125 mm ks 2 540.00 102.000 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 2 630.00 105.000 C �

1461-2000 od závěsu m 4 940.00 198.000 C �

835 od závěsu 125 mm ks 2 730.00 109.000 C �

960 od závěsu 125 mm ks 2 810.00 112.000 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 2 890.00 116.000 C �

1461-2000 od závěsu m 5 400.00 216.000 C �
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KG
AUTOMATICKÉ TĚSNĚNÍ
PRO SKLENĚNÉ DVEŘE

vlastnosti, charakteristika:
� elegantní, architektonický design
� vysoce hodnotná zaoblená lišta ze silikonu
� jednostranné řešení s paralelním spouštěním
� automatické vyrovnání při šikmé podlaze
� také pro 2-křídlové dveře
� jednoduché nastavení zdvihu, zdvih max. 16 mm
� lze zkrátit na další menší délky
� 7 let záruka

lze obdržet v provedení:
� Planet KG - základní nebo posuvné
� Planet KG FH + RD / 48 dB - protipožární
� ochranný profil bezbarvě eloxovaný
� ochranný profil elox v provedení matný nerez

montáž dle návodu:
� nalepení UV lepidlem nebo lepení silikonovým tmelem (není součástí

dodávky)
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ceny shodné pro PLANET KG D8 - D10 - U - S - F8 - F10 - F12

délky 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334 mm

ZÁKLADNÍ ROZDÌLENÍ TYPÙ PLANET KGZÁKLADNÍ ROZDÌLENÍ TYPÙ PLANET KG

lepení UV
lepidlem
(nevedeme)

standardní provedení na dveře do 6000 mm křídlové
vzor obj.: Planet KG xx* xxxx** vysv.*) typ KG (D8, D10, U, S, F8, F10, F12) **) délka v mm

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

834 od závěsu 125 mm ks 2 040.00 81.500 C �

959 od závěsu 125 mm ks 2 150.00 86.000 C �

1084 od závěsu 125 mm ks 2 270.00 91.000 C �

1459 - 6000 od závěsu m 4 590.00 184.000 C �

v provedení hliník s povrchovou úpravou matný nerez přirážka cca 20%

odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB
vzor obj.: Planet KG xx* xxxx** RD / FH / 48 dB

834 od závěsu 125 mm ks 2 210.00 88.500 C �

959 od závěsu 125 mm ks 2 320.00 93.000 C �

1084 od závěsu 125 mm ks 2 380.00 95.000 C �

1459 - 6000 od závěsu m 4 930.00 197.000 C �

v provedení hliník s povrchovou úpravou matný nerez přirážka cca 20%
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Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Přirážka pro zkrácení na míru Planet KG ks 69.50 2.780 C �

Opěrka Inox 20x20 mm ks 10.30 0.412 C �

sada 125.00 5.000 C �Boční krytky v sadě (KG S, D8, D10, F8, F10,F12,U)

název



D ležité znakyů
● Zdvih 16 mm
● Pro 1 a 2-křídlové celoskleněné dveře s tloušťkou skla 8 až 10 mm
● Padací těsnění pro nasunutí a nalepení
● Jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
● Nedochází k broušení o podlahu
● Automatické vyrovnání u šikmé podlahy
● 48 dB hodnota tlumení hluku (7 mm vzdálenost od podlahy)
● Lze zkrátit až na nejbližší menší skladovou délku
● Velmi kvalitní silikonová lišta, jednoduché nastavení zdvihu
● 7 let záruka

Technická data
Materiál ochranného profilu:hliník 16,5 x35 mm, EV1 bezbarvý nebo matn   eloxovaný, podobnýě

nerezu
T  snicí profil: velmi kvalitní silikon nebo velmi kvalitní samozhášecí silikoně
Výška t  sn  ní: do 16 mmě ě
Hodnota tlumení hluku: 48 dB u vzduchové mezery 7 mm, 46 dB u vzduchové mezery 14 mm
Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku s inbusovým klí em 3 mmč
Skladové délky: 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Zvláštní délky: na základ   poptávky do  2000 mm, posuvné dve e do 1600 mmě ř
Ovládání: jednostranné, na stran   záv  suě ě
Zkrácení: do 125 mm
Upevn  ní: k nalepeníě
Náb  hové desti ky: nerez ocel, k doražení, 20 x 20 mě č m
Zkušební certifikát: na základ   poptávkyě

D ležité znakyů
● Zdvih 16 mm
● Pro 1 a 2-křídlové celoskleněné posuvné dveře, tloušťka skla 10 mm
● Padací těsnění pro nasunutí a nalepení
● Jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
● Nedochází k broušení o podlahu
● Automatické vyrovnání u šikmé podlahy
● 42 dB hodnota tlumení hluku (7 mm vzdálenost od podlahy)
● Lze zkrátit až na nejbližší menší skladovou délku
● Velmi kvalitní silikonová lišta, jednoduché nastavení zdvihu
● 7 let záruka

Technická data
Materiál ochranného profilu: hliník 25 x 46 mm, EV1 bezbarvý nebo matn   eloxovaný, podobnýě

nerezu
T  snicí profil : velmi kvalitní silikon nebo velmi kvalitní samozhášecí silikoně
Výška t  sn  ní: do 16 mmě ě
Hodnota tlumení hluku: 4   dB u vzduchové mezery 7 mm2
Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku s inbusovým klí em 3 mmč
Skladové délky: 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Zvláštní délky: posuvné dve e do 1600 mmř
Ovládání: jednostranné, na stran   záv  suě ě
Zkrácení: do 125 mm
Upevn  ní k nalepeníě :
Náb  hové desti ky: nerez ocel, k doražení, 20 x 20 mmě č
Zkušební certifikát: na základ   poptávkyě

Podlahové vedení SL

Zdvih do 16 mm

ro
zm

ěr
 s

kl
a

Planet KG A8|A10 a kou- , ochrana proti hluku ři
obj. vzor: Planet xxxx* dBKG-A8|A10 RD/48

Planet KG 10 a kou-SL , ochrana proti hluku ři
obj. vzor: Planet SL 10 xxxx* 2dB, DIN L nebo RKG- RD/4

Planet KG A8|A10- , ochrana proti hluku, kouři a ohniodolné
obj. vzor: Planet xxxx* dBKG-A8|A10 RD/48

Planet KG-SL 10, ochrana proti hluku, kouři a ohniodolné
obj. vzor: Planet SL 10 xxxx* 2dB, DIN L nebo RKG- RD/4

Elegantní, promyšlené ešení designu pro nasunutí a nalepeníř Elegantní, promyšlené ešení designu pro nasunutí a nalepeníř
Planet KG-SL10
s ovládacím
kolíkem

Planet KG-A8
s krycí desti kouč

Sk
lo

 1
0 

m
m

Sk
lo

 8
10

 m
m

|

do 16 mm

KG-A8 | A10
nasunuto a nalepeno

Planet KG sada
krycích desti ekč
s náb  hovýmiě
desti kami typ 1č

Rozměr profilu: 1 x 3 mm6,5 5 Rozměr profilu: 25 x 46 mm

pro posuvné
dveře

Planet KG-SL10 s
ovládacím kolíkem a

vedením  podlahy

podlahové veden ,í
rozložené

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

834 od závěsu 125 mm ks 2 160.00 86.500 C �

959 od závěsu 125 mm ks 2 240.00 89.500 C �

1084 od závěsu 125 mm ks 2 350.00 94.000 C �

1459-6000 m 4 170.00 167.000 C �

v provedení hliník s povrchovou úpravou matný NEREZ přirážka cca 20%

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

834 od závěsu 125 mm ks 2 340.00 93.500 C �

959 od závěsu 125 mm ks 2 430.00 97.000 C �

1084 od závěsu 125 mm ks 2 540.00 102.000 C �

1459 - 6000 od závěsu m 4 470.00 179.000 C �

v provedení hliník s povrchovou úpravou matný NEREZ přirážka cca 20%

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

834 od závěsu 125 mm ks 2 530.00 101.000 C �

959 od závěsu 125 mm ks 2 620.00 105.000 C �

1084 od závěsu 125 mm ks 2 740.00 110.000 C �

1459-6000 m 4 740.00 190.000 C �

v provedení hliník s povrchovou úpravou matný NEREZ přirážka cca 20%

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

834 od závěsu 125 mm ks 2 710.00 108.000 C �

959 od závěsu 125 mm ks 2 810.00 112.000 C �

1084 od závěsu 125 mm ks 2 930.00 117.000 C �

1459-6000 od závěsu m 4 720.00 189.000 C �

v provedení hliník s povrchovou úpravou matný NEREZ přirážka cca 20%
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ostatní produkty Planetostatní produkty Planet

sada FT+SOCKEL

vel.550-650-750-850-950-1050-1150-1250-1350 mm

zkrácení stand. velikostí na míru

F
� podlahová lišta k vyrovnání pře-

chodu nesourodých podlahových
krytin
� lepí se silikonovým tmelem
� vel: 650,750, 850, 950, 1050,

1150, 1250, 1350
� šíře 35 a 50  mm
� s povrchovou úpravou stříbrný

nebo hnědý elox

zkrácení stand. velikostí na míru F35 a F50

/

pomocná lišta SOCKEL pro bezdrážkovou montáž Planet FT, RF

ZENTRO ZNAČKOVAČ
značkovače ZENTRO průměr 8, 10, 12 mm,
např. pro neviditelné spojení kolíky (provedení
plast s ocelovým hrotem)

Při bezdrážkové montáži padacích lišt pomocíPlanet FT, RF Planet Sockelu ztrácí tyto
lišty odolnost proti ohni (FH). Odolnost proti kouři (RD) a hluku (48 dB) je zachována. K
dokonalejšímu vzhledu doporučujeme použít dekorativní koncovky pro PLANET Sockel
v šedé barvě, které jsou součástí balení.

PLANET sada FT+SOCKEL obsahuje:
+ automat PLANET FT v hobby provedení tzn. bez odolnosti ohni, kouři

a hluku příslušné délky
+ SOCKELpřislušné délky včetně krytek, opěrku Inox, seřizovací klíč Inbus

opěrka Inox

délka Planet Sockel
a těsnění Planet FT

HOBBY

dodatečná montáž
HOBBY

dodatečná montáž

HOBBYHOBBY

u kusů s délkou nad 200 cm bude cena individuálně navýšena o náklady související
s přepravou zboží ze zahraničí

u kusů s délkou nad 200 cm bude cena individuálně navýšena o náklady související
s přepravou zboží ze zahraničí

dekorativní
koncovky pro
PLANET Sockel
v šedé barvě,
které jsou
součástí balení.

délka mm Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

750 samostatná pomocná lišta ks 444.00 17.800 C �

850 samostatná pomocná lišta ks 463.00 18.500 C �

950 samostatná pomocná lišta ks 483.00 19.300 C �

1450-6000 samostatná pomocná lišta m 515.00 20.600 C �

náhradní koncovky k soklu - šedé sada 138.00 5.500 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Přirážka pro zkrácení na míru m 37.40 1.500 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Přirážka pro zkrácení na míru m 37.40 1.500 C �název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PLANET SADA FT 850 + sockel ks 1 000.00 40.000 C �

PLANET SADA FT 950 + sockel ks 1 060.00 42.400 C �

PLANET SADA FT 1050 + sockel ks 1 090.00 43.600 C �

název průměr Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

značkovač zelený 8 mm ks 30.80 1.230 C �

značkovač červený 10 mm ks 32.30 1.290 C �

značkovač modrý 12 mm ks 36.10 1.440 C �

sada značkovačů 40 ks bal 1 240.00 49.600 C �
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F 35 stříbrný
zkrácení

max.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

750 100 mm ks 177.00 7.100 C �

850 100 mm ks 196.00 7.850 C �

950 100 mm ks 216.00 8.650 C �

1351-6000 m 235.00 9.400 C �

F 35 hnědá - výprodej

750 100 mm ks 216.00 8.650 C �

850 100 mm ks 235.00 9.400 C �

950 100 mm ks 254.00 10.200 C �

F 50 stříbrný

750 100 mm ks 235.00 9.400 C �

850 100 mm ks 255.00 10.200 C �

950 100 mm ks 274.00 11.000 C �

1351-6000 m 293.00 11.700 C �

F 50 hnědá - výprodej

750 125 cm ks 274.00 11.000 C �

850 100 mm ks 293.00 11.700 C �

950 100 mm ks 313.00 12.500 C �

délka mm

výše slevy
na e-shopu

výše slevy
na e-shopu



EXADAN A/S je hlavní výrobce předstlačených těsnících pásek ve Skandinávii a od roku
2011 je součástí skupiny Wolf Group. Od počátku vývoje (polovina 80 -tých let) se vyznačují
výrobky fy EXADAN kvalitou a inovací, které se promítají v novém rozvoji FENFAST600,
FENFAST 300. FENFAST je výrobek, který představuje ekologicky a ekonomicky správné
řešení pro trvalé utěsnění spár mezi různými materiály, které jsou způsobené roztažností,
stlačováním nebo pohyby. OBLAST POUŽITÍ

� utěsnění mezi zdivem a okenními a dveřními rámy
� utěsnění mezi betonovými prvky
� připojovací spáry mezi parapetem a zdivem
� utěsnění prvků oddělujících zdivo
� těsnění spojovacích profilů
� utěsnění světlíkových oken (jejich rámů)
� utěsnění ve střeše a střešní konstrukci
� tlumení hluku a chvění v oblasti větrání a klimatizace
� utěsňování v automobilovém průmyslu
� těsnící materiál při montáži oken

FENFAST TĚSNÍCÍ PÁSKY
Samolepící na 1/5 předstlačené polyuretanové impregnované pásky na trvalé utěsnění
spár stavebních prvků. Ochrana a odolnost v exteriéru (interiéru) proti UV, vibracím i
přímému dešti v závislosti na komprimaci. Barva šedá , hmotnost 50, 80 nebo 120 kg/m .3

FENFAST 180
je užíván v jednoduchých stavbách a konstrukcích k dotěsňování nerovnoměrných spár,
které nejsou stejnoměrně vystaveny větru a nárazovému dešti. Tímto se stává FENFAST
180 atraktivní také pro řemeslníky / hobby sféru.

FENFAST 300
je používán k utěsňování spár náročných konstrukcí. Typickými přiklady jsou široké nižší
stavby a konstrukce se spárami, které nejsou stejnoměrně vystaveny větru a nárazovému
dešti. Tímto se stává FENFAST 300 atraktivní také pro řemeslníky.

FENFAST 600
je používán u obvzvláště náročných konstrukcí na utěsňování spár, typický je pro výškové
budovy, pro spáry s většími tolerancemi, stejně jako pro stavby, u kterých je požadována
větší odolnost proti vnějším klimatickým vlivům.

ŽIVOTNOST: min. 20 let při zachování fyz. vlastností je podmíněna: povrch pásky nesmí být
čištěn roztoky kyselin, otryskáván tlak. vodou, ani natírán.
OPTIMÁLNÍ VLASTNOSTI: t.j. odolnost nárazovému dešti a UV záření jsou docíleny při cca
25% komprimaci s přijatelným kolísáním v rozsahu 20 - 30 % vzhl. k případné proměnlivosti
spáry či funkce pásky.
VOLBA PÁSKY: rozměr pásky zvolíme podle šířky dilatační spáry. Pomocí koef. 2 zjistíme
šířku pásky, koef 4 pak výšku rozvinuté pásky. Např.: pro spáru š.6 mm propočteme šířku
pásky 6 x 2 = 12 mm, výšku rozvinuté pásky 6 x 4 = 24 mm. Propočtem vychází rozvinutá
páska 12 x 24 mm. Dle nabídky volíme nejblíže vyšší t.j. 15 x 25 mm v rozvinutém stavu s
vědomím, že pro dokonalou funkci nesmí šíře dilatační spáry v žádném místě v průběhu roku
překročit stanovených 8 mm. Volíme tedy velikost 15 x 25 mm - kód 15/5.
EXPANZNÍ DOBA: doba rozvinutí závisí na sklad.době (optimálně do 1 roku) a teplotě při
montáži. Při teplotě nad 30 C/ cca 30 min; při tepl. 20-30 C/ 1-2 hod.; 15-20 C/ 2-3 hod.; 5-o o o

15 C/ cca 5 hod.; 0-5 C/ 12 hod.; pod 0 C/ 12-48 hod. Expanzi lze urychlit např. horkýmo o o

vzduchem.

MONTÁ�NÍ ZÁSADY:

1. Pásku lepit na čisté a suché plochy. Spára musí být do hloubky souměrná.
2. Rozměry těsnící pásky musí být zvoleny v souladu s rozměrovou řadou. Při volbě je nutno

uvažovat s max. působením konstrukce na šíři dilatační spáry.
3.Těsnící pásku připravit s cca 3% navýšením délky. Z každé strany cívky nutno odstřihnout

krajních 3 - 5 cm.
4.Krycí papír uvolnit a těsnící pásku postupně nalepit. Těsnící pásku je vhodné přitlačit

špachtlí.
5. Těsnící pásku lepit 2 - 3 mm za přední hranu spáry
6. Těsnící pásku neohýbat a netvarovat přes hrany a rohy, pásky musí být rozřezány a na

rohu k sobě kolmo přitlačeny. Svislé spáry se těsní první, vodorovné se k nim přisadí.
Přesah těsnící pásky by měl být zatlačen v rozích.

7. Při prodloužení těsnící pásky je nutno konce kolmo zaříznout a natlačit k sobě. Není
dovoleno přesazení.
UPOZORNĚNÍ:
a) doporučená teplota při montáži je mezi +5 až 30 C. Těsnící pásky skladovat vždy v teple.o

Při nízkých teplotách lze pomalou expanzi ovlivnit zdrojem teplého vzduchu.
b) není dovoleno čištění pomocí tlakového vzduchu nebo kapalin obsahující kyseliny
c) těsnící páska na spáry nesmí být nikdy přetřena nátěrem

5-ti LETÁ GARANCE

�IVOTNOST

min. 20 let

nenahrazuje

tìsnìní oken

a dveøí

Ellenflex

a Sillen

Pìtiletá garance výrobce pøi dodr�ení stanovených

montá�ních zásad a pokynù

FENFAST - TĚSNÍCÍ PÁSKY NA DILATAČNÍ SPÁRYFENFAST - TĚSNÍCÍ PÁSKY NA DILATAČNÍ SPÁRY

!

FENFAST 600 FENFAST 300 FENFAST 180

Hmotnost: cca 120 kg/m3 cca 80 kg/m3 cca 50 kg/m3

Barvy: šedá šedá šedá

Způsob dodání:

Tvrdost stlačení DIN 53 577: cca 4 - 5 kPa cca 4 - 5 kPa cca 4 - 5 kPa

Pevnost v tahu: cca 170 kPa cca 155 kPa cca 155 kPa

Prasknutí při roztažení: cca 170% cca 170% cca 170%

Odolnost proti ohni podle DIN 4102, díl I.: třída staveb. materiálu B1 třída staveb. materiálu B2 třída staveb. materiálu B2

Utěsnění proti nárazov. dešti DIN EN 86: 600 Pa 300 Pa 180 Pa

Spárová propustnost podle DIN EN 42: 0,03 m3

Odolnost proti teplotě:

Snášenlivost s jinými mat.: výrazně dobrá výrazně dobrá výrazně dobrá

Skladovatelnost: 2 roky 2 roky 2 roky

Skladovací teplota: 10 - 20oC 10 - 20oC 10 - 20oC

v cívkách, předkomprimované na cca 15 - 20 % původní tloušťky materiálu

-40 až +100oC krátkodobě až +130oC

Materiál: polyuretanová pěna z otevřených buněk, napojená modifikovanou akrylátovou disperzí bez měkčidel a dále s přípravky plnidel,
které vytvářejí odolnost proti ohni. Pásek je samolepící s akrylátovým lepidlem vyztuženým nylonovými vlákny.

<0,1m3/ (h*m*(da Pa)n)

TECHNICKÁ DATA

Ekonomická varianta expanzní pásky FENFAST s hustotou 50 kg/m3

a utěsnění proti nárazovému dešti 180 Pa dle DIN EN 86

Aplikace s odolností 600 Pa řešíme také:
- PU páskou TP600 illmod 600 (str. 113)    - PU páskou TP602 illmod MAX (str. 113)

PU PÁSKY FENFAST 300 (80)

kód*)
šíře / tloušťka

rozvinutý
pásek mm

vytěsní spáru s
odolností 300 Pa
proti náraz. dešti

v roli m karton m Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

10/2-3 10x10 2 - 3 mm 12.5 375 m 7.40 0.296 C �

15/2-3 15x10 2 - 3 mm 12.5 250 m 10.80 0.432 C �

10/3-4 10x15 3 - 4 mm 10 300 m 9.40 0.376 C �

15/3-4 15x15 3 - 4 mm 10 200 m 13.70 0.550 C �

20/3-4 20x15 3 - 4 mm 10 150 m 17.80 0.710 C �

10/3-7 10x20 3 - 7 mm 8 240 m 11.60 0.464 C �

15/3-7 15x20 3 - 7 mm 8 160 m 16.90 0.675 C �

20/3-7 20x20 3 - 7 mm 8 120 m 21.80 0.870 C �

15/5-8 15x25 5 - 8 mm 6.6 132 m 20.10 0.805 C �

20/5-8 20x25 5 - 8 mm 6.6 99 m 26.10 1.040 C �

15/5-10 15x30 5 - 10 mm 5.6 112 m 23.90 0.955 C �

20/5-10 20x30 5 - 10 mm 5.6 84 m 32.20 1.290 C �

20/7-12 20x40 7 - 12 mm 4.3 64.5 m 40.30 1.610 C �

25/10-16 25x50 10 - 16 mm 3.3 39.6 m 65.00 2.600 C �

PU PÁSKY FENFAST 180 (50)

kód*)
šíře / tloušťka

rozvinutý
pásek mm

vytěsní spáru s
odolností 180 Pa
proti náraz. dešti

v roli m karton m Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

15/3-4 15x15 3 - 4 mm 20 400 m 11.30 0.452 C �

15/3-7 15x20 3 - 7 mm 15 300 m 14.00 0.560 C �

20/5-10 20x30 5 - 10 mm 10 150 m 25.80 1.030 C �

FENFAST 600 (120)

kód*)
šíře / tloušťka

rozvinutý
pásek mm

vytěsní spáru s
odolností 600 Pa
proti náraz. dešti

v roli m karton m Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30x16 30x80 16-20 mm 4 40 m 145.00 5.800 C �
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FLEXIBILNÍ KARTÁČKY PRO POSUVNÉ APLIKACE

1) šířka základny od 3,5 do 70 mm

folie

2) výška vlasu
od 3 do 25 mm

3) výška
folie

4) tloušťka
základny

kartáček

Všechny LINEAR produkty jsou vyrobeny z polypropy-

lenu, na výrobu jsou použity 2 typy polypropylenové

příze 1200/80 BCF a 1800/120 BCF Trilobal. K dosaže-

ní větší tuhosti příze může být přidáno i tužší vlákno

(fibulované, bristle) vynikají vysokou stálostí a odol-

ností proti opotřebení. Mají dobrou tvarovou paměť,

jsou UV a chemicky stabilní (kyseliny a oleje), odolá-

vají vodě a plísním.

Flexibilní kartáčky se vyrábí 2 výrobními postupy:

Flex. kartáčky Linear jsou dostupné v široké škále produktových typů a konfigu-

rací s výškou vlasu od 3 mm do mm a šířkou nosiče od 3,5 až do 70 mm u25

extra širokých.

Pro docílení požadované funkčnosti je důležitý správný:
Výběr druhu, rozměru, výšky, úrovně stlačení, správný výběr lepidla, dodržování

zásad pro lepení, atd…

Flex. kartáčky LINEAR jsou variabilní produkty, které mají široké uplatnění při:
Těsnění posuvných aplikací různého typu např.  oken, dveří, nábytku, zástěn proti

hmyzu, rolovací zastiňovací technika, výroba karavanů, atd… flexibilní kartáčky

mohou být efektivním těsněním pro velké množství aplikací, výrobcům jsme
schopni zajistit vzorky pro jejich vlastní aplikace a dodávku produktu na přání
za velmi vstřícných podmínek

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKAZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Specifikace tkaných produktů
xxx

šíře základny
(mm)
4,8
6,7
11,0
12,7
....až 70

xxxx
výška kartáčku

varianty mezi
3 mm do 25 mm
po 0,5 mm

hustota vlasu
(konstrukce)

- lehkáS
- středníEC

- hustáP
- velmi hustáHD

xxx xx
Barva

še - šedá
- bílábí
- černáče
- hnědáhn

- sv. hnědásv. hn
- hořčicehořč.

x
možnosti

SS - samolepicí (selfstik)
- s měkkou foliíQF (quietfin)

- s boční foliíSSH (sideshield)
- s folií upřostředWF

vzor: 6,7 x 800 EC SS bí tj. šíře základny 6,7 mm,
výška vlasu celkem 8 mm, střední hustota vlasu, samolepicí, bílá

Základní testy provedené u flexibilních kartáčků LINEAR:
� test vzduchové propustnosti

� test stlačení, zatížení

� test  tvarové paměti po dlouhodobém stlačení

� test opotřebení

Tradiční postup výroby široký látkovýtkaní
pás z polypropylenové základny nařezán na

požadované šířky kartáčku

Nový výrobní postup extruze (G3 & T-
Foot) vytlačovaná základna z pevného

polypropylenu

standard tkané G3 & T-Foot

G3 -Foot& T
nová generace kartáčků,vytlačovaných
pro snadnější vkládání do profilů

Proces G3 může být u produktů:& T-Foot
� standardní do „T” drážky

� samolepicí (SS)

� se středovou fólií (WF), s fólií vyšší oproti vlasu (WF+), s nižší (WF-)

� s měkkou středovou fólií (QF)

Specifikace procesu G3&T-Foot
xxx

Šíře
základny
(mm)

4,5
4,8
5,1
5,5
5,8
6
6,5
6,9
12,7

xxxx G3

Výška kartáčku

5 - 25 mm

Typ
procesu

G3
a

T-Foot

hustota vlasu
(konstrukce)

2 typy hustot:
- lehká (3P)S
- těžká (4P)H

xxx xx
Barva

še - šedá
- bílábí
- černáče

- tm.hnědátm. hn
- sv.hnědásv. hn

- hořčicehořč.

x
Možnosti

standardní do T drážky
SS - samolepicí
QF - s měkkou folií

- s folií upřostředWF

vzor: 6,9 x 800 G3 S bí tj. šíře základny 6,9 mm,
výška vlasu celkem 8 mm, proces G3, lehká hustota vlasu, bílá

polypropylenový
kartáček

polypropylenová
fólie

navaření vlasu
k základně

extrudovaná
základna

Výroba kartáčků LINEAR pomocí

patentovaného procesu G3 je cha-

rakteristická jednoduchým

zapracováním vlasu do extrudované
polypropylenové základny. Tímto

procesem se díky středové fólii max.

výšky 3 mm dosáhne lepší stability

vlasu zvláště u vyšších kartáčků. Vlas

se nebude kroutit, třepit a tvar

zůstane zachovaný.

Výroba v procesu "G3" má v
některých případech vliv na šířku
(6,9mm místo 6,7mm) a změnu
kvality a tím označení hustoty. Proto
věnujte pozornost níže uvedené
specifikaci a značení.

Další zdokonalení procesu G3

umožňuje vyrábět tento produkt bez

3 mm středové fólie tzv. .T-foot

G3

T-Foot

1) Tolerance šířky základny
do 10 mm ± 0,1 mm
od 10-15 mm ± 0,15 mm
od 15 mm ± 0,25 mm

3) Tolerance výšky fólie
do 15 mm ± 0,25 mm
nad 15 mm ± 1,0 mm

4 Tolerance tloušťky základny)
tkané produkty = 0,8 mm ± 0,1 mm
extrudované produkty (G3, T-FOOT- třásně) = 0,65 mm ± 0,1 mm

2 Tolerance výšky vlasu)
do 10 mm +0,25  -0,12 mm
nad 10 mm +4%  -2%

Výrobní tolerance flexibilních kartáčků Linear

POZOR!
Nové postupné značení

hustot vlasu u standardních

kartáčků (viz tabulka)

současné

značení

nové postupné

značení

4,8 S 2p

4,8 EC 3p

4,8 P 3p

4,8 HD 4p

6,7 S 3p

6,7 EC 4p

6,7 P 4p

6,7 HD 5p

hustota vlasu
šířka

základny

52

video

video prezentace na

www.okentes.cz

1
3

/1
4

Valašské Meziříčí Prahal lBrno www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina



ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ DO "T" DRÁŽKY

FLEXIBILNÍ KARTÁČKY PRO POSUVNÉ APLIKACE

Standardní provedení s dobrou odolností proti pronikání vzduchu a vody, dostupné ve 4

stupních hustoty vlasu- , , , Hustota , se užívá u šíře 4,8 a 6,7mm, u šířek 11S EC P HD S EC P
a 12.7  a u širokých. Základní hustota vlasu (lehká), od 8 mm ceny uvedeny proHD S
střední hustotu .EC Doporučená šíře drážky pro kartáček 4,8: pro 6,75,3 mm : 7,5 mm

Doporučená úroveň stlačení: Šířka základny: Výška kartáčku:15 - 20% 3.5 - 12.7 mm 3 - 25 mm

SAMOLEPICÍ KARTÁČEK
Je produkt s vysokou přilnavostí, používá se především pro snadnou montáž na již existující

povrchy, ideální pro znovu přelepení, modernizaci. Samolepící produkty nabízíme ve

2 variantách:

� standardní - s lepidlem HOT-MELT (bílá krycí fólie)

�na objednávku - s lepidlem AKRYL s páskou Technibond (žlutá krycí páska).

Pro srovnání dále níže uvádíme popis obou typů lepidel. Základní hustota vlasu (lehká),S
od 8 mm ceny uvedeny pro střední hustotu .EC
Doporučená úroveň stlačení: Šířka základny: Výška kartáčku:15 - 20% 4.8 - 12.7 mm 3 - 25 mm

SS

HOT-MELT lepicí vrstva: velmi dobrá počáteční lepivost a rychlá
přilnavost. Není vhodná pro aplikace, které jsou přímo vystaveny UV
záření, vyšším teplotám a vlhku. Kartáčky s HOT MELT lepicí vrstvou
jsou výrobcem doporučovány spíše pro .INTERIÉROVÉ POUŽITÍ
Postupný přechod na novou krycí pásku: PE bílá fólie

AKRYLOVÁ lepicí vrstva s páskou Technibond T555 (žlutá krycí
páska): výborná lepivost na sklo, kovy, lakované povrchy i na ne zcela
rovné povrchy. Velmi dobře funguje i ve vyšších teplotách, může být
vystavena UV záření a povětrnostním vlivům, vhodná i pro náročnější
aplikace, a tedy i pro . Nevhodná proEXTERIÉROVÉ POUŽITÍ
extrémně náročné aplikace jako je např. zastřešení bazénů.

TYPY LEPIDELTYPY LEPIDEL

Před zavadením do výroby doporučujeme zvolený
typ samolepícího kartáčku předem vyzkoušet!!!

APLIKACE, FIXACE, SKLADOVÁNÍ
Aplikace nalepením od data dodání. Samolepicí kartáčky lepitnejpozději do 6 měsíců
vždy na suchý, hladký, bezprašný, odmaštěný kvalitní povrch při teplotě nad + 10 Co

a dokonale přitlačit na lepený povrch. Výrobce doporučuje nejvíceprovést zafixovaní
namáhaných částí, konců kartáčků pomocí hřebíčků nebo sponek. U kovových profilů
je doporučeno konce kartáčku přilepit sekundovým lepidlem. Skladovat v suchém
prostředí +10 až +25 C.o

Nová generace kartáčků Linear viz. popis str. 52. S dobrou odolností proti pronikáníG3
vzduchu a vody a snadným vkládáním do profilu, dostupné ve 2 stupních hustoty vlasu- aS
H S H. Hustota se užívá převážně u šíře 4,8 a 6,9 mm a u větších šířek.
Doporučená úroveň stlačení: Šířka základny: Výška kartáčku:10 - 15% 4.5 - 12.7 mm 5 - 25 mm

EXTRA HUSTÝ FLEXIBILNÍ KARTÁČEK
Vhodný např. pro renovaci těsnění velkoplošných

kovových , otočných oken. Hustota vlasu -(HD
velmi hustý).HD

PROVEDENÍ DO "T" DRÁŽKY G3&T-Foot
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označení barva
typ

lepidla
šíře
mm

výška
mm

cívka karton Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4,8 x 400 S SS še hot melt 4.8 4 550 1100 m 6.05 0.242 C �

4,8 x 500 S SS še hot melt 4.8 5 550 1100 m 6.50 0.260 C �

6,7 x 300 S SS še,bí hot melt 6.7 3 50 600 m 6.85 0.274 C �

6,7 x 400 S SS še,bí hot melt 6.7 4 475 950 m 6.00 0.240 C �

6,7 x 400 S SS še,bí hot melt 6.7 4 50 600 m 7.20 0.288 C �

6,7 x 400 S SS še,bí akryl 6.7 4 50 600 m 7.20 0.288 C �

6,7 x 500 S SS še hot melt 6.7 5 400 1600 m 6.10 0.244 C �

6,7 x 500 S SS še,bí, hořč,sv.hn hot melt 6.7 5 50 600 m 7.20 0.288 C �

6,7 x 500 S SS še,bí akryl 6.7 5 50 600 m 7.25 0.290 C �

6,7 x 800 EC SS še hot melt 6.7 8 200 800 m 6.70 0.268 C �

6,7 x 800 EC SS še,bí, hořč,sv.hn hot melt 6.7 8 50 600 m 7.70 0.308 C �

6,7 x 800 EC SS še akryl 6.7 8 50 600 m 7.70 0.308 C �

6,7 x 1000 EC SS še hot melt 6.7 10 200 400 m 7.10 0.284 C �

6,7 x 1000 EC SS še,bí, hořč,sv.hn hot melt 6.7 10 50 600 m 7.55 0.302 C �

6,7 x 1000 EC SS še,bí akryl 6.7 10 50 600 m 7.60 0.304 C �

6,7 x 1200 EC SS še,bí, hořč,sv.hn hot melt 6.7 12 175 700 m 7.30 0.292 C �

6,7 x 1200 EC SS še,bí, hořč,sv.hn hot melt 6.7 12 50 600 m 8.05 0.322 C �

6,7 x 1200 EC SS še,bí akryl 6.7 12 50 600 m 8.05 0.322 C �

6,7 x 1200 EC SS še akryl 6.7 12 150 m 0.00 0.000 0 �

6,7 x 1200 EC SS čer. akryl 6.7 12 175 m 0.00 0.000 0 �

6,7 x 1300 EC SS še,bí hot melt 6.7 13 50 600 m 8.30 0.332 C �

6,7 x 1500 EC SS še,bí hot melt 6.7 15 50 600 m 9.25 0.370 C �

6,7 x 1500 EC SS hořč.,sv.hně hot melt 6.7 15 50 600 m 11.00 0.440 C �

6,7 x 1800 EC SS še,bí hot melt 6.7 18 50 250 m 12.60 0.505 C �

6,7 x 1800 EC SS še akryl 6.7 18 50 250 m 12.60 0.505 C �

Upozornění: tučně označené položky zpravidla běžně skladem, ostatní na objednávku.

Na vyžádání sdělíme minimální objednací množství a termín dodání.

název barva
šíře
mm

výška
mm

cívka Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

6,9 x 1500 S G3 še,če 6.9 15 100 400 m 6.60 0.264 C �

6,9 x 1800 S G3 še 6.9 18 100 200 m 12.30 0.492 C �

6,9 x 2500 S G3 še 6.9 25 300 300 m 15.00 0.600 C �

4,8 x 800 4P G3 še, bí,hn, sv.hn 4.8 8 100 500 m 4.94 0.198 C �

4,8 x 1200 4P G3 še, bí,hn,sv.hn 4.8 12 100 500 m 5.70 0.228 C �

4,8 x 1500 4P G3 še, bí, hn, sv.hn 4.8 15 100 400 m 6.65 0.266 C �

4,8 x 1800 4P G3 še, bí, hn, sv.hn 4.8 18 100 400 m 9.05 0.362 C �

1
3

/1
4

Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

název barva
šíře
mm

výška
mm

cívka Mj / kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4,8 x 400 S še 4.8 4 450 1800 m 3.01 0.120 C �

4,8 x 400 S še, bí, hně 4.8 4 100 1200 m 3.36 0.134 C �

4,8 x 400 EC še 4.8 4 100 1200 m 3.78 0.151 C � N

4,8 x 500 S še 4.8 5 575 2300 m 3.29 0.132 C �

4,8 x 500 S še, bí, hně, sv.hně 4.8 5 100 1200 m 3.43 0.137 C �

4,8 x 800 EC še 4.8 8 100 1200 m 3.60 0.144 C �

4,8 x 1000 EC čer.,še 4.8 10 200 800 m 3.90 0.156 C � N

4,8 x 1200 EC še 4.8 12 100 1200 m 4.18 0.167 C �

4,8 x 1300 EC še 4.8 13 100 400 m 5.05 0.202 C �

4,8 x 1500 EC še,čer. 4.8 15 100 400 m 5.90 0.236 C � N

4,8 x 1800 EC še 4.8 18 50 100 m 12.30 0.492 C �

5,1 x 500 EC čer 5.1 5 500 2000 m 4.32 0.173 C � N

6,0 x 500 S še 6.0 5 425 1700 m 2.86 0.114 C �

6,5 x 1200 EC še 6.5 12 200 800 m 4.28 0.171 C � N

6,7 x 500 S še,čer. 6.7 5 425 1700 m 2.88 0.115 C �

6,7 x 625 EC še 6.7 6.25 325 1300 m 3.21 0.128 C �

6,7 x 700 EC še,čer. 6.7 7 250 1000 m 3.64 0.146 C �

6,7 x 900 EC še 6.7 9 200 800 m 4.07 0.163 C �

6,7 x 1000 EC še,čer. 6.7 10 200 800 m 4.74 0.190 C �

6,7 x 1200 EC še,čer. 6.7 12 100 800 m 5.20 0.208 C �

6,9 x 325 EC še 6.9 3.25 550 1100 m 2.58 0.103 C � N

8,0 x 1200 S še 8.0 12 150 600 m 7.00 0.280 C � N

13,2 x 1000 EC še 13.2 10 100 m 12.70 0.510 C � N

název barva
síře
mm

výška
mm

cívka Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

8,0 x 900 HD še 8.0 9 150 600 m 9.95 0.398 C �

8,0 x 1000 HD še 8.0 10 150 600 m 10.40 0.416 C �



SE STŘEDOVOU FÓLIÍ NIŽŠÍ OPROTI VLASU

Kartáček se středovou fólií nižší oproti

vlasu. V názvu se uvádí rozdíl výšky

vlasu oproti fólii.

Např.: 4,8 x 2500 EC WF-10 = výška fólie

15 mm při celkové výši vlasu 25 mm.
Šířka základny: 4. 12.75 - mm

Výška kartáčku: 3 - 25 mm

Tloušťka fólie: 80 - 100my

Výška fólie: 3 - 25 mm

Doporučená úroveň stlačení: 5-10%

WF-

KARTÁČEK S MĚKKOU STŘEDOVOU FÓLIÍ - TICHÝ CHOD

Podobně jako , ale má měkkou foliiWF
uprostřed, používá se především u léta-

cích dveří (lítačky), maximálně do 15 mm.

Fólii lze objednat i nad úroveň vlasu

(QF+) (QF-)., nebo pod úroveň vlasu
Výška QF fólie: 3 - 25 mm

Výška kartáčku: 3 - 25 mm

Šířka základny: 4 - 60 mm

Doporučená úroveň stlačení: 10-15%
QF

S BOČNÍ FÓLIÍ

Podobně jako , ovšem s PP fólií naWF
boku,  tato ochraňuje vlas od nepředví-

daného (náhodného) znečištění např. při

malování.
Tloušťka fólie: 80 - 100my

Doporučená úroveň stlačení: 5-10%

Šířka základny: 3.5 - 60 mm

Výška kartáčku: 3 - 25 mm

Výška fólie: 3 - 25 mm
SSH

SE STŘEDOVOU FÓLIÍ VYŠŠÍ OPROTI VLASU

Pro nejnáročnější povětrnostní podmín-

ky, prostřední PP folie přesahuje vlas a

poskytuje tak perfektní ochranu proti

pronikání vzduchu, vody v redukovaných

úrovních stlačení. Produkt je zvlášť vhod-

ný pro posuvné, klouzací okna a dveře.
Šířka základny: .5 - mm4 12.7

Výška kartáčku: 3 - 25 mm

Tloušťka fólie: 80 - 100my

Výška fólie: 3 - 25 mm

Doporučená úroveň stlačení: 5-10%

WF+

FLEXIBILNÍ KARTÁČKY PRO POSUVNÉ APLIKACE
speciality pro výrobce na objednávku, před zavedením do výroby si vyžádejte vzorek

SE STŘEDOVOU FÓLIÍ

WF

G3&T-Foot

G3&T-Foot

Pro náročné povětrnostní podmínky, má

uprostřed polyprop. fólii, která poskytuje

pevnou ochranu proti pronikání vzduchu, vody

a významně redukuje přenos hluku.
Šířka základny: .5 - mm4 12.7

Výška kartáčku: 3 - 25 mm

Výška fólie: 3 - 25 mm

Tloušťka fólie: 80 - 100my

Doporučená úroveň stlačení: 10-15%
DP

EXTRA ŠIROKÉ - DP

QUADRA FIN - kartáček s trojitou fólií pro náročné aplikace

QUADRA FIN - kartáček s trojitou fólií pro náročné aplikacesamolepicí

Používá se pro těsnění velkých děr v rozích,

koutech především u posuvných dveří a oken.

Dostupný v různých rozměrech a tloušťkách

vlákna, vše dle specifického požadavku zákaz-

níka. Může být s fólií uprostřed nebo i samole-

pící, je dodáván v rolích nebo řezán na požado-

vanou délku. Dodává se v hustotě (velmiHD
hustá). Ceny se tvoří zakázkově. Příklad při

zakázce od 1000m.

Šířka základny: 14 - 70 mm

Výška kartáčku: 3 - 25 mm

Mnohem efektivnější ochrana proti  pronikání

vzduchu a vody než u standardních kartáčků

s jednou fólií

Šířka základny: 4,5 - 12,70 mm

Výška kartáčku: 5 - 25 mm

Mnohem efektivnější ochrana proti  pronikání

vzduchu a vody než u standardních kartáčků

s jednou fólií

Šířka základny: 4,5 - 12,70 mm

Výška kartáčku: 5 - 25 mm

*) kartáček v provedení G3 šířky 4,8mm výšky 8mm s fólií o 1 mm vyšší oproti vlasu

*) kartáček šířky 6,7mm výšky 18mm s QF fólií o 1 mm vyšší oproti vlasu, samolepicí

*

*
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název barva
šíře
mm

výška
mm

cívka karton MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4,8 x 2500EC WF-10 še 4.8 25 350 350 m 17.50 0.700 C �

4,8 x 2000 EC WF-5 še 4.8 20 400 400 m 15.10 0.605 C �

název barva
šíře
mm

výška
mm

cívka karton MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4,8 x 800 G3 S WF+1 še 4.8 8 400 800 m 8.00 0.320 C �

6,7 x 1000 EC WF+1 še 6.7 10 275 550 m 8.30 0.332 C � N

název barva
šíře
mm

výška
mm

cívka karton MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

6,7 x 800 EC QF še 6.9 8 350 700 m 8.70 0.348 C �

6,7 x 1800 EC SS QF+1 še 6.7 18 100 200 m 20.00 0.800 C �

název barva
šíře
mm

výška
mm

cívka karton MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4,8x1200 EC SSH še 4.8 12 100 200 m 11.90 0.476 C �

název barva
šíře
mm

výška
mm

cívka karton MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

DP 20 x 2000 SS še 20 20 40 160 m 79.00 3.160 C �

DP 30 x 2500 SS še 30 25 20 60 m 168.00 6.700 C �

DP 30 x 1000 WF SS+bristle če 30 20 40 160 m 168.00 6.700 C �

název barva
šíře
mm

výška
mm

cívka Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4,8 x 400 QUADRA FIN še 4.8 4 900 1800 m 8.15 0.326 C � N

4,8 x 600 QUADRA FIN še 4.8 6 650 1300 m 8.35 0.334 C � N

4,8 x 900 QUADRA FIN še 4.8 9 350 700 m 9.35 0.374 C � N

6,7 x 500 QUADRA FIN še 6.7 5 550 1100 m 8.25 0.330 C � N

6,7 x 900 QUADRA FIN še 6.7 9 300 600 m 10.00 0.400 C � N

6,7 x 1200 QUADRA FIN še 6.7 12 200 400 m 12.60 0.505 C � N

polypropylenová
fólie

polypropylenová
fólie

název barva
šíře
mm

výška
mm

cívka Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4,8 x 400 QUADRA FIN SS še 4.8 4 900 1800 m 13.00 0.520 C � N

4,8 x 600 QUADRA FIN SS še 4.8 6 650 1300 m 13.20 0.530 C � N

4,8 x 900 QUADRA FIN SS še 4.8 9 350 700 m 14.20 0.570 C � N

6,7 x 500 QUADRA FIN SS še 6.7 5 550 1100 m 13.20 0.530 C � N

6,7 x 900 QUADRA FIN SS še 6.7 9 300 600 m 15.40 0.615 C � N

6,7 x 1200 QUADRA FIN SS še 6.7 12 200 400 m 18.00 0.720 C � N

PŘIPRAVUJEMEPŘIPRAVUJEME

PŘIPRAVUJEMEPŘIPRAVUJEME

název barva
šíře
mm

výška
mm

cívka karton MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4,8 x 850 G3 S WF še 4.8 8.5 450 900 m 5.65 0.226 C �

4,8 x 1500 EC WF še 4.8 15 100 200 m 9.30 0.372 C �

4,8 x 650 EC WF še 4.8 6.5 625 1250 m 5.15 0.206 C �

Flexibilní kartáčky na sítě proti hmyzuFlexibilní kartáčky na sítě proti hmyzu

Unikátní produkt pro výrobce sítí proti hmyzu.

Kartáčky drží zástěnu proti hmyzu ve drážce, nedo-

chází k deformaci zástěny ani při vysokém větru a

turbulencích, výborně zatěsňují a zadržují hmyz.

Obvykle se kombinují 2 velikosti s rozdílnou výškou

2 mm. (viz. obrázek níže)

4,
8 

m
m

ukázka aplikace:

flexibilní kartáček do drážky
6,7 x 650 EC černá

flexibilní kartáček do drážky
6,7 x 650 EC WF černá s fólií

Na sítě proti
hmyzu dále:

minimální
objednací množství

3000 m

1
3

/1
4

Valašské Meziříčí Prahal lBrno www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

název sklon
šíře
mm

výška
mm

cívka karton MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

SK48x1000x45° 45
o 4.8 10 500 1000 m 13.30 0.530 C �

SK48x1200x45° 45
o 4.8 12 500 1000 m 13.80 0.550 C �



+ kartáček výšky 11 mm je v liště pevně zafixován, není již tedy nutno konce fixovat

+ pružná kotevní část je určena do drážky 3-3.5mm x 8 mm, lištu není nutno do drážky zatloukat,

spíše natlačit

+ snadné zkrácení lišty na požadovanou délku

- omezený výběr kartáčků - jen 3 barvy

- pouze 11 mm výška vlasu

Kompletní lišta Linear s kartáčkem výšky 11mm do drážky, která se oproti  variantě LT lišty odlišuje:

Samostatná PVC lišta Linear - do drážky
pro kartáček 4.8mm

Samostatná PVC lišta Linear - samolepicí
pro kartáček 4.8mm

SPVC lišta s kartáčkem - samolepicíDPVC lišta s kartáčkem - do drážky

Se středovou fólií

WF, WF+, WF-

S měkkou středovou

fólií pro tichý chod

S boční fólií maskovací

proti znečistění

Široký výběr kartáčků šíře 4.8mm na str. 53 - 54
šedá sv. hnědá

bílá tm. hnědá

Výrobcům, kteří preferují sladění barev či kontrast s těsněným prvkem, nebo hledají nová řešení,
umožňují dále uvedené profily vlastní kombinací kartáčků s PVC lištou do drážky nebo lištou samolepící

Novinky pro interiérové těsnění posuvných aplikací, dveří a oken, dveřních pouzder, vestavěných skříní, lodžií ...

Standardní

Nové varianty flexibilních kartáčků

G3 & T-Foot

+ vlastní skladba, možnost výběru velikosti, barvy a druhu kartáčku

+ lišta je opatřena akrylovým lepidlem, páskou Technibond T555

- zvýšená pracnost, zásoby kartáčků, min. návin 100m

- v případě potřeby nutno zafixovat konce obdobně jako u LT lišty

+ vlastní skladba, možnost výběru velikosti, barvy a druhu kartáčku

- zvýšená pracnost, zásoby kartáčků, min. návin 100m

- v případě potřeby nutno zafixovat konce kartáčků v liště obdobně jako u LT lišty

Výsledná kombinace flexibilních kartáčků s PVC lištami = flexibilita ve výběru barvy a výšky vlasu kartáčků
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Rozšiření
nabídky LT lišt ze
str. 56, tyto nové
lišty umožní
výměnu
flexibilního
kartáčku v
případě potřeby

Rozšiření
nabídky LT lišt ze
str. 56, tyto nové
lišty umožní
výměnu
flexibilního
kartáčku v
případě potřeby

název
drážka

mm
délka

cm
barva lišty

karton
ks

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Samostatná PVC lišta
LINEAR pro kartáček 4,8 mm
- do drážky

3 210 bílá, hnědá 250 ks 43.80 1.750 C �

název
drážka
v mm

délka
cm

barva lišty
karton

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

Samostatná PVC lišta
LINEAR pro kartáček 4,8 mm
- samolepicí

210 bílá, hnědá 250 ks 38.40 1.540 C �

název
drážka
v mm

délka
cm

barva
tubus

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

DPVC lišta s kart. 8 mm 3 210 bílá, hnědá 20 ks 54.00 2.160 C �

DPVC lišta s kart. 12 mm 3 210 bílá, hnědá 20 ks 56.50 2.260 C �

délka
cm

barva
tubus

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

210 bílá, hnědá 20 ks 49.20 1.970 C �

210 bílá, hnědá 20 ks 51.50 2.060 C �

SPVC lišta s kart. 8 mm

SPVC lišta s kart. 12 mm

název

1
3

/1
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

název
délka
vlasu
mm

délka
cm

barva lišty
karton

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

Kompletní lišta LINEAR s
kartáčkem 11mm - do drážky

11 215 bílá, černá, hnědá 100 ks 53.50 2.140 C �



HLINÍKOVÉ LIŠTY "K" a "L" pro  flexibilní kartáčky šíře 6,7 mm

k usnadnění montáže flexibilních kartáčků na nerovné podklady. Určeno pro

všechny varianty šíře 6,7 mm a výšky od 3 do 25 mm.

"L" profil"K" profil

LP lišta s kartáčkem šíře 6,7mm, plastovým držákem, samolepící je

ekonomickou alternativou níže uvedené samostatné hliníkové lišty

„L“, která se před osazením kartáčkem obvykle povrchově upravuje

eloxováním. Plastová varianta je ovšem kompletní, tedy s

kartáčkem určité výšky a navíc osazena samolepící páskou,

umožňující v interiéru pohodlnou montáž nalepením na hladké,

rovné, bezprašné plochy s vyzrálou konečnou povrchovou úpravou.

V případě montáže na méně kvalitní povrch se v naznačené rýze

provede na koncích zafixování vruty vel. 1-3 mm  popřípadě po

celé délce. Případně lze zafixovat i  sponkami.

V kombinaci se vsazeným kartáčkem šíře 6.7mm,výšky od 10 do 18

mm lze tuto LP lištu použít na celou řadu horizontálního   i

vertikálního utěsnění spár posuvných dveří, dveřních pouzder.

Při vlastní montáži je vhodné po zkrácení na požadovanou délku

provést zabezpečení proti případnému vysunutí kartáčku z lišty.

Doporučuje se proto v liště na jednom konci plastovou základnu

kartáčku přilepit kapičkou silikonového tmelu či jiného lepidla na

umělé hmoty. Lze rovněž použít několika centimetrový proužek

oboustranné lepící pásky.

Další aplikací je neviditelné, skryté utěsnění spodku interiérových

dveří. Velmi ekonomickou variantou se jeví LP lišta v případě

použití jako skrytého interiérového utěsnění spodku dveří oproti

hladkému povrchu podlahy. Vůči osvědčené hliníkové variantě pod

označením DBS, s pevně zajištěným nevyměnitelným kartáčkem a

tím určením pro spáru 8 až 13 mm a s uchycením vruty, lze zde při

vhodném výběru vytěsnit spáru až do 18mm. Při předpokládaném

zkrácení spodku dveří bude jistě provedeno upevnění vruty. Po

vlast-ním zkrácení LP lišty na požadovanou délku je vhodné provést

již výše popsané zafixování kartáčku proti vysunutí.

barva lišty: barva kartáčku:šedá šedá

V cenové tabulce uvedená velikost spáry je vymezena pro případ

utěsnění spodku dveří oproti hladké podlahové krytině. Pro

těsnění horizontálních či vertikálních spár u posuvných aplikací je

nutno dodržet doporučené stlačení, předepsané pro jednotlivé

typy.

V tomto případě je předepsáno15 až 20% z výšky kartáčku. V celko-

vé výšce je nutno dále počítat s tloušťkou vlastní lišty a samolepí-

cím těsněním, tzn. cca + 3mm.

LP lišta s kartáčkem šíře 6,7 mm, plast, samolepící

17,8 mm

10,6 mm

5
,6

 m
m

1
2

 -
 2

2
 m

m

LT lišta s kartáčkem (natloukací) šíře 4,8 mm, délka 2,6 m

Interiérové těsnění spodků dveří, posuvných dveří a oken. Flexibilní kartáček

šíře 4,8 mm  v plastovém držáku délky 2,6 m.

Montáž do drážky šíře 4 x 8 mm.
barva lišty: bílá, šedá, tm. hnědá, sv. hnědá

barva kartáčku: bílá, šedá, tm. hnědá, sv. hnědá

Vyměnitelný flexibilní kartáček umožní

budoucí výměnu v rámci opotřebení či

změny barevného odstínu.

Po zkrácení na požadovanou délku je

vhodné provést zabezpečení proti

případnému vysunutí kartáčku z lišty.

Doporučuje se proto na jednom konci

plastovou základnu kartáčku přilepit k liště

kapičkou silikonového tmelu či jiného lepidla

na umělé hmoty. Lze rovněž použít několika-

centimetrový proužek oboustranné lepící

pásky.

V případě volnější drážky lze LT lištu

zafixovat tmelem.

LT
LIŠTA

FLEXIBILNÍ KARTÁČKY V APLIKACI

4 mm

9
 m

m

4
 -

 1
8

 m
m

6
 m

m

grouphomesafe

LP lišta s kartáčkem šíře 6,7 mm, plast, samolepící

LT lišta s kartáčkem (natloukací) šíře 4,8 mm, délka 2,6 m

56

výška vlasu
(mm)

délka lišty
velikost spáry

(mm)
barva lišty

ks v
kart.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

10 mm 100 cm 8-12 šedá 10 ks 46.30 1.850 C �

10 mm 270 cm 8-12 šedá 10 ks 113.00 4.520 C �

12 mm 100 cm 8-14 šedá 10 ks 47.20 1.890 C �

12 mm 270 cm 8-14 šedá 10 ks 115.00 4.600 C �

15 mm 100 cm 12-17 šedá 10 ks 49.60 1.980 C �

15 mm 270 cm 12-17 šedá 10 ks 121.00 4.840 C �

18 mm 100 cm 12-20 šedá 10 ks 54.50 2.180 C �

18 mm 270 cm 12-20 šedá 10 ks 133.00 5.300 C �

název
délka
vlasu
mm

délka
cm

barva lišty
karton

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

LT lišta s kart. 5 mm 5 260 še,bí,tm.hně,sv.hně 25 ks 66.50 2.660 C �

LT lišta s kart. 8 mm 8 260 še,bí,tm.hně,sv.hně 25 ks 67.00 2.680 C �

LT lišta s kart. 12 mm 12 260 še,bí,tm.hně,sv.hně 25 ks 69.50 2.780 C �

LT lišta s kart. 15 mm 15 260 še,bí,tm.hně,sv.hně 25 ks 74.50 2.980 C �

LT lišta s kart. 18 mm 18 260 še,bí,tm.hně,sv.hně 25 ks 103.00 4.120 C �

1
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název délka cm Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Lišta - K (hliník natural) 300 ks 291.00 11.600 C �

Lišta - L (hliník natural) 300 ks 291.00 11.600 C �



Standardní kompletní kartáče typ H

Standardní kompletní kartáče typ F

detailní řez výroby
kartáče stribo

Kompletní kartáče jsou dodá-STRIBO
vány bez předvrtaných otvorů a umož-

ňují rozložení či vysunutí samostatné-

ho kartáče. Kartáče jsou standardně

dodávány s černým polypropyleno-

vým vlasem, zajistit můžeme i bílý

nylon nebo koňskou žíni.

Hliníkový profil kartáče je standardně

dodáván v délce 100 cm nebo 300 cm

v provedení hliník natural a elox stříbr-

ný. Na objednávku můžeme zajistit

nerez a novinkou jsou různé barvy

povrchových úprav profilů viz str. 58

STANDARDNÍ KOMPLETNÍ KARTÁČE
v délce 100 a 300 cm s černým PPL vlasem s hliníkovým nebo eloxovaným držákem.

(16640)*

(13529)

*) uváděná čísla pod názvem kompletního kartáče označují typ samostatného hliníkového profilu (držáku)

KOTI - TRIBOLLET S.A. (Francie) - kompletní nabídka pro stavebnictví a průmysl
Těsnicí kartáče STRIBO jsou vynikající pro utěsnění dveří, vrat, turniketů, zastřešení bazénů, ale i pro použití v různých

průmyslových aplikacích – čištění, leštění, broušení, atd…

TÌSNÍCÍ PRVKY, OKEN, DVEØÍ, VRAT STRIBOTÌSNÍCÍ PRVKY, OKEN, DVEØÍ, VRAT STRIBO

Standardní kompletní kartáče typ Y

571
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

H F Y
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

H / F 2.10 100 23 15.5 90.00 3.600 74.50 2.980 B �

kart. 50 ks 300 23 15.5 269.00 10.800 224.00 8.950 B �

H / F / Y 3.14 100 30 21 30 103.00 4.120 81.00 3.240 B �

kart. 25 ks 300 30 21 30 308.00 12.300 244.00 9.750 B �

H / F / Y 3.24 100 40 31 40 114.00 4.560 92.00 3.680 B �

kart. 25 ks 300 40 31 40 341.00 13.600 276.00 11.000 B �

H / F / Y 3.34 100 50 41 50 122.00 4.880 101.00 4.040 B �

kart. 25 ks 300 50 41 50 367.00 14.700 301.00 12.000 B �

H / F / Y 5.25 100 50 34 50 134.00 5.350 103.00 4.120 B �

kart. 20 ks 300 50 34 50 402.00 16.100 308.00 12.300 B �

H / F / Y 5.35 100 60 44 60 146.00 5.850 115.00 4.600 B �

kart. 20 ks 300 60 44 60 438.00 17.500 344.00 13.800 B �

H / F / Y 5.45 100 70 54 70 158.00 6.300 126.00 5.050 B �

kart. 20 ks 300 70 54 70 474.00 19.000 377.00 15.100 B �

H / F / Y 8.40 100 90 53 86 343.00 13.700 280.00 11.200 B �

kart. 8 ks 300 90 53 86 1030.00 41.200 840.00 33.600 B �

H / F / Y 8.60 100 110 73 106 361.00 14.400 298.00 11.900 B �

kart. 8 ks 300 110 73 106 1080.00 43.200 895.00 35.800 B �

H / F / Y 8.80 100 130 93 126 378.00 15.100 314.00 12.600 B �

kart. 8 ks 300 130 93 126 1140.00 45.600 940.00 37.600 B �

H / F / Y 8.120 100 170 133 166 555.00 22.200 492.00 19.700 B �

kart. 8 ks 300 170 133 166 1670.00 67.000 1480.00 59.000 B �

H / F / Y 8.150 100 200 163 196 645.00 25.800 580.00 23.200 B �

kart. 8 ks 300 200 163 196 1930.00 77.000 1740.00 69.500 B �

0.2 ks

0.5 ks

0.3 ks

0.3 ks

0.5 ks

0.3 ks

0.15 ks

0.15 ks

0.2 ks

0.2 ks

Hliník natural*

EAN

0.15 ks

Hliník elox stříbrný

0.15 ks

typ balení
délka

cm

celková výška (mm)
průměr

vlasu mm
Mj



TÌSNÍCÍ PRVKY, OKEN, DVEØÍ, VRAT STRIBOTÌSNÍCÍ PRVKY, OKEN, DVEØÍ, VRAT STRIBO

Samostatné STANDARDNÍ hliníkové rofily (držáky) STRIBO v délce 100 nebo 300cm v provedení hliník natural nebo elox stříbrnýp

typ H

typ Y

typ F

NOVINKA: Rozšiřujeme o barevné hliníkové profily
bílá, hnědá, černá, v případě požadavků i další barvy
Minimální objednávka 400 kusů 1 barva a typ

58 1
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Samostatné ZAKÁZKOVÉ profily (držáky)

Zakázkové profily na objednávku: elox stříbrný, hliník natural, nerez, pozink a plast
Ceny Kč/m platí pro délku 100 cm nebo 300 cm

poznámka
Standardní samostatné hliníkové profily H, F, Y jsou včetně kódu uvedeny
u nákresu standardních kompletních kartáčů na str. 57

profilu hlavy
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

3,5 15300 plast 100 20.0 8.00 2 m 52.00 2.080 B �

5 17812 100 20.0 9.00 1.2 m 56.50 2.260 92.00 3.680 B �

5 15102 100 8.8 0.20 1.2 m 42.20 1.690 B �

5 15230(G5) 100/300 50.0 9.00 1.2 m 140.00 5.600 185.00 7.400 B �

5 16200 P5 (plast) 100 35.0 10.00 2 m 69.50 2.780 B �

5 18700 (plast) 100 2 m 112.00 4.480 B �

5 M 1 pozink 100 25.0 0.5 m 31.40 1.260 B �

5 M 2 nerez 100 25.0 0.5 m 131.00 5.250 B �

5 M 3 ocel - bílý lak 100 25.0 0.5 m 74.50 2.980 B �

5 M 4 imitace dřeva 100 25.0 0.5 m 84.50 3.380 B �

5 P 1 pozink 100 38.0 0.5 m 168.00 6.700 B �

5 P 2 nerez 100 38.0 0.5 m 249.00 9.950 B �

8 16660 100 112.0 12.0 2 m 348.00 13.900 B �

8 G1 pozink 100 50.0 0.8 m 216.00 8.650 B �

8 G2 nerez 100 50.0 0.8 m 422.00 16.900 B �

10 10000 100 60.0 16 2.5 m 278.00 11.100 B �

EAN
síla prof.

mm
Mj

Hliník natural* Elox stříbrný
pro

hlavu
kart. č.:

Označení držáku
( profilu )

délka v cm

výška v mm

SAMOSTATNÉ AL PROFILY STRIBO (DRŽÁKY)- elox stříbrný a hliník natural v délce 100 nebo 300 cm

H F Y
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

2.5 100 13 5.5 x 1.2 55.00 2.200 41.00 1.640 B �

2.5 300 13 5.5 x 1.2 165.00 6.600 124.00 4.960 B �

3.5 13530(H3) / 13529(F3) 100 16 7 16 1.2 66.00 2.640 44.40 1.780 B �

3.5 13535 (Y3) 300 16 7 16 1.2 198.00 7.900 133.00 5.300 B �

5 15130 ( H5) / 15129 (F5) 100 25 9 25 1.2 79.00 3.160 47.50 1.900 B �

5 15135 (Y5) 300 25 9 25 1.2 237.00 9.500 143.00 5.700 B �

8 16650 (H8) / 16640 (F8) 100 50 13 46 2 230.00 9.200 167.00 6.700 B �

8 16665 (Y8) 300 50 13 46 2 690.00 27.600 499.00 20.000 B �

Hliník natural
EAN

ks

ks

Mj
celková výška (mm) síla

prof.
mm

ks

Hliník elox stříbrný

ks

12500(H2) / 12600(F2)

pro
hlavu

kart.č.:
Označení držáku (profilu)

délka
cm

*) ve sloupci „hliník natural” jsou uvedeny i ceny zakázkových profilů v provedení plast, pozink a nerez



Samostatné kartáče z koňské žíně Samostatné kartáče s nerez hlavou

dveře, turnikety,jemné čištění
velmi bohatý příjemný vlas v barvě přírodní žíhané nebo černé. Provedení: kartáč úplný
s lištou hliník natural nebo ve variantě samostatného kartáče z koňské žíně.

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

Samostatné nerezové kartáče z ušlechtilé oceli kvality AISI 304 nebo 304L

TÌSNÍCÍ PRVKY, OKEN, DVEØÍ, VRAT STRIBOTÌSNÍCÍ PRVKY, OKEN, DVEØÍ, VRAT STRIBO

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 144.00 5.750 C �

H 5.25 AL natur. koň. ž. žíhaný 5 25 100 ks 179.00 7.150 C �

sam. kartáč 3.14 koň. ž. žíhaný 3.5 14 300 ks 277.00 11.100 C �

sam. kartáč 5.10 koň. ž. žíhaný 5 10 300 ks 432.00 17.300 C �

sam. kartáč 5.35 koň. ž. žíhaný 5 35 300 ks 495.00 19.800 C �

sam. kartáč 5.45 koň. ž. žíhaný 5 45 300 ks 590.00 23.600 C �

sam. kartáč 5.50 koň. ž. žíhaný 5 50 300 ks 590.00 23.600 C �

sam. kartáč 5.70 koň. ž. žíhaný 5 70 300 ks 845.00 33.800 C �

sam. kartáč 8.50 koň. ž. žíhaný 8 50 300 ks 1 540.00 61.500 C �

sam. kartáč 8.70 koň. ž. žíhaný 8 70 300 ks 2 000.00 80.000 C �

pro náročné aplikace
např. do vlhkého prostředí

Typ délka
pro

hlavu
č.

výška
hlavy
mm

šířka
hlavy
mm

délka
vlasum

m

průmer
vlasu

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

2.10 / 2,5 N / PPL 0,15 č 300 2.5 2.5 2.5 10 0.15 ks 185.00 7.400 B �

3.14 / 3 N / PPL 0,15 č 300 3.5 3.5 3.5 14 0.15 ks 207.00 8.300 B �

3.24 / 3,5 N / PPL 0,15 č 300 3.5 3.5 3.5 24 0.15 ks 243.00 9.700 B �

3.34 / 3,5 N / PPL 0,15 č 300 3.5 3.5 3.5 34 0.15 ks 273.00 10.900 B �

3.40 / 3 N / PPL 0,15 č 300 3.5 3.5 3.5 40 0.15 ks 292.00 11.700 B �

5.25 / 5 N / PPL 0,2 č 300 5 5 5 35 0.20 ks 336.00 13.400 B �

5.35 / 5 N / PPL 0,2 č 300 5 5 5 35 0.20 ks 350.00 14.000 B �

5.45 / 5 N / PPL 0,2 č 300 5 5 5 45 0.20 ks 462.00 18.500 B �

5.60 / 5 N / PPL 0,2 č 300 5 5 5 60 0.20 ks 441.00 17.600 B �

5.80 / 5 N / PPL 0,2 č 300 5 5 5 80 0.20 ks 477.00 19.100 B �

5.90 / 5 N / PPL 0,2 č 300 5 5 5 90 0.20 ks 497.00 19.900 B �

5.120 / 5N / PPL 0,3 č 300 5 5 5 120 0.20 ks 640.00 25.600 B �

8.40 / 8 N / PPL 0,3 č 300 8 8 8 40 0.30 ks 585.00 23.400 B �

8.80 / 8 N / PPL 0,3 č 300 8 8 8 80 0.30 ks 695.00 27.800 B �

8.120 / 8 N / PPL 0,5 č 300 8 8 8 120 0.5 ks 1 260.00 50.500 B �

8.150 / 8 N / PPL 0,8 č 300 8 8 8 150 0.80 ks 1 600.00 64.000 B �
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Samostatné kartáče hliník natural bez nosné Al lišty

hlava

2
hlava

3
hlava

4
hlava

5
hlava

8
hlava

10
hlava

13

Typy hlav:

Samostatné kartáče hliník natural bez nosné Al lišty
vlas z černého polypropylenu, pro délku 100 nebo 300cmv provedení standard

na libovolnou (dohodnutou) délku lišty do 300 cm nebo uvedenou tloušťku vláknav provedení zakázkové

poznámka:
samostatné kartáče velikosti hlavy č.5 a 8 ve standardním
provedení pozink, jsou nyní dodávány s novou povrchovou
úpravou, která má mnohonásobně lepší odolnost proti korozi.
Jedná se o lakem upravený pozinkovaný povrch.

*pro hlavu typ č. 4 nedodáváme hliníkové profily

*

celková

výška

kartáčevýška

vlasu

Standard
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

2.10 2.5 100 / 300 0.15 0.20 m 35.30 1.410 38.90 1.560 B �

2.15 2.5 0.15 0.20 m 38.90 1.560 B �

2.20 2.5 0.15 0.20 m 42.20 1.690 B �

2.25 2.5 0.15 0.20 m 42.20 1.690 B �

3.10 3.5 0.15 0.20 0.30 m 43.20 1.730 B �

3.14 3.5 100 / 300 0.15 0.20 0.30 m 36.70 1.470 43.20 1.730 B �

3.24 3.5 100 / 300 0.15 0.20 0.30 m 47.50 1.900 56.50 2.260 B �

3,34 3.5 100 / 300 0.15 0.20 0.30 m 56.50 2.260 66.00 2.640 B �

3.40 3.5 0.15 0.20 0.30 m 68.00 2.720 B �

4.10 4 0.15 0.20 0.30 m 43.20 1.730 B �

4.15 4 0.15 0.20 0.30 m 43.20 1.730 B �

4.25 4 0.15 0.20 0.30 m 56.50 2.260 B �

4.35 4 0.15 0.20 0.30 m 66.00 2.640 B �

4.40 4 0.15 0.20 0.30 m 68.00 2.720 B �

5.15 5 m 60.50 2.420 B �

5.25 5 100 / 300 0.2 m 57.50 2.300 65.00 2.600 B �

5.35 5 100 / 300 0.2 m 67.00 2.680 78.00 3.120 B �

5.45 5 100 / 300 0.2 m 78.00 3.120 92.00 3.680 B �

5.60 5 m 108.00 4.320 B �

5.80 5 m 120.00 4.800 B �

5.90 5 m 134.00 5.350 B �

5.100 5 m 156.00 6.250 B �

8.40 8 100 / 300 0.3 m 114.00 4.560 132.00 5.300 B �

8.60 8 100 / 300 0.3 m 131.00 5.250 153.00 6.100 B �

8.80 8 100 / 300 0.3 m 148.00 5.900 173.00 6.900 B �

8.100 8 m 294.00 11.800 B �

8.120 8 100 / 300 0.5 m 326.00 13.000 381.00 15.200 B �

8.150 8 100 / 300 0.5 m 414.00 16.600 483.00 19.300 B �

8.180 8 m 510.00 20.400 B �

8.220 8 m 545.00 21.800 B �

8.250 8 m 590.00 23.600 B �

10.50 10 m 204.00 8.150 B �

10.75 10 m 249.00 9.950 B �

10.100 10 m 363.00 14.500 B �

10.150 10 m 515.00 20.600 B �

10.200 10 m 610.00 24.400 B �

EAN
typ kartáče

hlava/délka PP
vlákna

síla
hlavy

délka v cm

PPL průměr vlákna v mm

Zákazkový

standard zakázkové

0,15-0,20-0,30-0,50
v tl. 0,8 mm jen
černý nylon pro

nylon spec. ceny

0,15-0,20-0,30-0,50
v tl. 0,8 mm jen

černý nylon v tl. 1
mm jen bílý nylon
pro nylon spec.

Ceny

0,15-0,20-0,30-0,50
v tl. 0,8 mm jen

černý nylon v tl. 1
mm jen bílý nylon

Mj



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 č. 3 a 5H, F, Y

ukázka použítí:ukázka použítí:

hh

h h

balení:balení:

nový flexibilní kartáč STRIBO FLEXnový flexibilní kartáč STRIBO FLEXKartáč úplný:
- držák Al elox stříbrný
- samostatný kartáč s nerez hlavou (označ. 5N)

Flexibilní kartáč KOTI-QUICK

je vyroben z velmi flexibilního materiálu (termoplastická pryž), použitelný v různých tvarech, snadná
montáž.  Vhodný především pro aplikace : uzavírací, podpěrné, opěrné, zpomalovací, stlačovací,
atd...
Kartáč je vyráběn ve 2 základních tvarech a pevná termoplastická pryž černýH    F  nosič: vlas:;
polypropylen 25, 35 a 45 mmvýška vlasu:
Odolný UV záření, chemickým látkám a teplotám od -40 do +120°C

6

2

20

7

25
 (3

5)
 (4

5)

20

2

typ: H

TÌSNÍCÍ PRVKY, OKEN, DVEØÍ, VRAT STRIBOTÌSNÍCÍ PRVKY, OKEN, DVEØÍ, VRAT STRIBO

7

6

25 (35) (45)

typ: F

flexibilní kartáč STRIBO FLEX

flexibilní kartáč STRIBO FLEX

Typ délka
pro

hlavu
č.

výška
hlavy
mm

šířka
hlavy
mm

délka
vlasum

m

průmer
vlasu

Mj
Cena Kč

pro Česko

Cena EUR
pro

Slovensko
EAN

F5.45/5N 300 5 5 5 45 0.20 ks 630.00 25.200 B �

H5.60/5N 300 5 5 5 60 0.20 ks 680.00 27.200 B �

H5.80/5N 300 5 5 5 80 0.20 ks 715.00 28.600 B �

H5.90/5N 300 5 5 5 90 0.20 ks 755.00 30.200 B �

H5.100/5N 300 5 5 5 100 0.20 ks 820.00 32.800 B �

H5.120/5N 300 5 5 5 120 0.20 ks 895.00 35.800 B �

název výška vlasu
průměr
vlasu

metrů v
krabici

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Flex. kart. KOTI QUICK H 25 mm 0,2 mm 25 m 267.00 10.700 C �

35 mm 0,2 mm 25 m 282.00 11.300 C �

45 mm 0,2 mm 25 m 305.00 12.200 C �

Flex. kart. KOTI QUICK F 25 mm 0,2 mm 25 m 267.00 10.700 C �

35 mm 0,2 mm 25 m 282.00 11.300 C �

45 mm 0,2 mm 25 m 305.00 12.200 C �

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 86.00 3.440 C �

Flex. kart. 3.24 29 mm 0,15 mm 65 m m 90.00 3.600 C �

Flex. kart. 3.34 39 mm 0,15 mm 65 m m 96.00 3.840 C �

Flex. kart. 3.44 49 mm 0,15 mm 55 m m 103.00 4.120 C �

Flex. kart. 5.15 22 mm 0,15 mm 50 m m 124.00 4.960 C �

Flex. kart. 5.25 32 mm 0,20 mm 50 m m 129.00 5.150 C �

Flex. kart. 5.35 42 mm 0,20 mm 50 m m 135.00 5.400 C �

Flex. kart. 5.45 52 mm 0,20 mm 45 m m 146.00 5.850 C �

Flex. kart. 5.60 67 mm 0,30 mm 45 m m 188.00 7.500 C �

Flex. kart. 5.80 87 mm 0,30 mm 35 m m 205.00 8.200 C �

Flex. kart. 5.90 97 mm 0,30 mm 35 m m 213.00 8.500 C �
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TÌSNÍCÍ PRVKY, OKEN, DVEØÍ, VRAT STRIBOTÌSNÍCÍ PRVKY, OKEN, DVEØÍ, VRAT STRIBO

TÌSNÌNÍ PRO RENOVACI DVEØÍ

Zajišťuje spodní těsnost dveří. Je složen z AL nosiče a termoplastické těsnící gumy s
průměrem 7 mm (T52) standardně nebo 10 mm (T53) na objednávku. Tento profil chrání
hranu dřevěné části, zajišťuje těsnost a značně tlumí hluk. .Nenahrazuje termoprahy

Tento práh lze přizpůsobit všem způsobům otevírání. Upevňuje se přímo na podlahu
pomocí vrutů či nalepením (hřebíky v tubě, PL400). .Nenahrazuje termoprahy

Tento práh lze přizpůsobit všem způsobům otevírání. Upevňuje se přímo na podlahu
pomocí vrutů či nalepením (hřebíky v tubě, PL 400). Zvláště vhodný na venkovní
dveře. Naznačeným odvrtáním otvorů se zajistí odvod dešťové vody. Nenahrazuje
termoprahy.

DVEØNÍ PRAHY S TÌSNÌNÍM

STRIBO prahová Alu lišta

STRIBO Alu práh úplný

STRIBO Alu práh úplný venkovní

s odvedením deš�ové vody

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

POLYPROPYLENOVÉ DR�ÁKY

Polypropylenové držáky STRIBO
jednoduchá montáž nasazením

Do těchto držáků může být nasazen jakýkoli samostatný kartáč hlavy 3 nebo 5
popř.  flexibilní kartáč. Viz str. 58 …samostatné kartáče STRIBO hliník natural, nerez,
různé délky vlasu, atd…
Tento polypropylenový držák s vybraným kartáčem může být jednoduše nasazen
na jakýkoli kus plechu nebo jiného materiálu tloušťky cca 2 mm - velmi variabilní,
ideální řešení pro  různé druhy aplikací.

Polypropylenový profil černá barva, standardní délka 3m, určen k použití ve vnitřním
prostředí, není UV stabilní.
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držák 15629

držák 15630

držák 13629

držák 13630

L2 pro střední
spáru 5 mm

L3 pro velkou
spáru 7 mm

13629 300 8.4 3 ks 214.00 8.550 B �

13630 300 22.5 3 ks 214.00 8.550 B �

15629 300 9.4 5 ks 217.00 8.700 B �

15630 300 24.7 5 ks 217.00 8.700 B �

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EANoznačení

délka
cm

pro hlavu
č.

výška
profilu

mm

název délka barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

100 cm stříbr. ks 222.00 8.900 C �

300 cm stříbr. ks 560.00 22.400 C �

STRIBO Alu lišta s těsněním

název délka barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

100 cm stříbr. ks 328.00 13.100 C �

300 cm stříbr. ks 785.00 31.400 C �

STRIBO Alu práh úplný

název délka barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

100 cm stříbr. ks 331.00 13.200 C �

300 cm stříbr. ks 795.00 31.800 C �

STRIBO Alu práh úplný venkovní

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 187.00 7.500 C �

PROFIL L2 vel. 16 x 13 mm černý 3,2 m ks 194.00 7.750 C �

PROFIL L3 vel. 16 x 16 mm černý 3,2 m ks 211.00 8.450 C �
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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.

KARTÁÈE A LIŠTY NA SPODKY DVEØÍKARTÁÈE A LIŠTY NA SPODKY DVEØÍ

STRIBO KIT pro garážová vrata.
Může být namontován také post-
ranně na dveře. Hustý kartáč s
dlouhým vlasem je upevněn po-
mocí vrutů. Sada se skládá ze tří
kartáčů délky 88 cm tzn. utěsnění
v celkové délce 264 cm.

STRIBO COLOR s vruty nebo samolepící

STRIBO KIT GARAGE

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.

Samolepící těsnění z umělé
hmoty pro spodní stranu dveří
vysoké hospodárnosti, vyrobe-
né koextruzní technikou. Výška
29 mm, především pro sanitární
prostředí, hladkou a rovnou
podlahu. Barva bílá, hnědá,
dodáváno v délce jen 93 cm.

STRIBO BOIS samolepící

Nosná lišta z PVC krytá folií imitující dřevo (mahagon, buk, borovice). Samolepící
provedení.

STRIBO PLAST lišta s kartáèem

STRIBO ECO RIGIDE 29 mm samolepící

DALŠÍ APLIKACE SAMOSTANÝCH KARTÁČŮ

1) hliníkový profil válcovitého tvaru s 30-ti zářezy pro vložení
kartáče velikosti hlavy č.5, libovolného typu (koňská žíně,
tampico, PPL...atd.) a výšky vlasu.
2) středová hřídel - je vyráběna na základě požadavku
zákazníka
3) 2x koncový uzávěr
4) kartáče z PPL, vel. hlavy č.5

Možnost umístění kartáčů do uvedeného hliníkového profilu.

Možnost vyrobit kartáče na míru do různých typů průmyslových aplikací
( strojů - čištění, leštění, broušení). Kartáče kruhové, rohové i kompletní na vámi
zadané rozměry, nařezané na míru s předvrtanými otvory na různé typy vašich aplikací
např . kompletní kartáč H8.80 o délce 490 mm a s 5-ti  předvrtanými otvory

Zakázkové kartáče pro průmyslové aplikace

Samostatný spirálovitý kartáč

Kompletní kartáč s 5-ti předvrtanými otvory

STRIBO MOBIL PLAST sklápìcí lišta

Nová generace STRIBO MOBIL. Provedení v umělé hmotě (vyráběno triextruzí),
ulehčující montáž. Praktický profil určen převážně do interiéru. Upevnění vruty. Barva
tmavohnědá a bílá. Vhodné pro všechny dveře.

příslušenství

Zdvih (zvýšení) pohyblivé části a upevnění držáku čtyřmi(1)
šroubky ve vzdálenosti 34 mm od podlahy. Vložit pružinu(2)
(3) (4) (5)a spojovací táhlo . Zajistěte podložkou , k dveřnímu
rámu hřebíčky

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 �

STRIBO KIT GARAGE
3 x 88 cm

264 cm bí, hně 10 sada 254.00 10.200 C �

STRIBO BOIS samolep. 100 cm
mahagon, buk,

borovice
25 ks 160.00 6.400 C �

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

STR.ECO RIGIDE
samolep.

93 cm bí, hně 150 ks 48.40 1.940 C �

název délka v cm barva karton Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

STRIBO MOBIL PLAST -
VÝPRODEJ

100 cm hně 20 ks 149.00 5.950 C �
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TIP

výše slevy
na e-shopu

Kompletní kartáč H8.80 délka 490
mm s 5-ti předvrtanými otvory



Firma Prinz  je více než 110 roků vždy o nápad vpředu
Základem výrobního programu firmy Carl Prinz GmbH &

Co. KG (Německo) jsou speciální přechodovéPREMIUM

systémy, mezi které patří:

� PS 400 šroubovací systém

� Profi-Tec Master klipový systém

� D.O.S. hmoždinkový systém

� neméně důležité jsou ostatní přechodové a scho-dové

(i samolepicí) profily PRINZ.

PREMIUM systémy přechodových profilů jsou navrženy

na základě několikaletých zkušeností tak, aby mohly být

použity pro vyšší podlahy a podlahy se sklonem -

automaticky se podlaze vyrovnají. Všechny PRINZ profily

jsou vyrobeny z DURALU, který je odolný proti oděru a

opotřebení, čímž je zajištěna maximální odolnost profilů.

Použití DURALU dále zaručuje kvalitnější výrobu - profily

se lépe ohýbají a exolují – všechny profily jsou eloxovány

vrstvou tloušťky 15μ. Díky výše uvedeným vlastnostem

pře-chodové lišty PRINZ vynikají vysokou odolností,

dlou-hou životností, snadnou montáží a

charakteristickým designem, čímž se odlišují od

konkurence. PREMIUM systémy PRINZ profilů byly

úspěšně testovány u německého institutu TÜV Nord

(Technische Überwach-ungsverein Nord), kopie těchto

certifikátů mohou být na požádání poskytnuty.

Všechny PREMIUM přechodové systémy jsou vhod-né i

pro instalování do veřejných prostor, doporučit můžeme

zejména systém PS 400. Velmi vhodné pro veřejné

prostory - hotely, letiště, nákupní centra jsou i kobercové

schodové hrany , např. sekce NOVA.

INTERIÉROVÉ PROFILY PRINZINTERIÉROVÉ PROFILY PRINZ

PS 400 šroubovací systém
� pro tloušťky podlah od 7 do 17.5 mm

� pevně připevněn pomocí závrtných šroubů, vzniká optimální

silový spoj

� vrchní část profilu se automaticky vyrovná podlaze, takže PS

400 může být naistalován mnohem rychleji než ostatní

konkurenční profily

� robustní systém doporučen pro maximální zatížení (veřejné

prostory)

Profi-Tec klipový systém
� pro tloušťky podlah od 7 do 17.5 mm

� vynikající především pro použití v soukromém sektoru –

jednoduchá instalace a atraktivní design díky neviditelnému

klipovému uchycení

� široká volba dekorovaných barevných odstínů

� jediný klipový systém v celé Evropě, který může být snadno

demontován a opět použit, což není možné u žádného jiného

klipového systému.

D.O.S. hmoždinkový systém
� pro tloušťky podlah od 7 do 17.5 mm

� pouze 1 profil přichycen pomocí speciální nylon-lamelové

hmoždinky

� automaticky se přizpůsobí podlaze díky D.O.S. nylon-

lamelové hmoždince

� spolehlivá, jednoduchá a rychlá montáž

� mimořádně dekorativní

Ostatní profily PRINZ, zarážky,
pásky
� široká nabídka samolepicích přechodových profilů pro

lamino, parkety, korek, koberce

� schodové hrany, zakončovací profily

� profily z PVC

str.
64 - 69

str.
70 - 72

str.
73 - 75

str.
76 - 78

přechodový
profil

přechodový
vyrovnávací profil

ukončovací
profil

schodová
hrana

soklová
hrana

na vruty na hmožinky na zaklapnutí samolepicí

Použití profilů a montáž:
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SYSTÉM PS 400SYSTÉM PS 400
Prinz PS 400 - inovovaný šroubovací systém pro pokládku parket, laminátu a korku o tloušťce do 17,5 mm®

Prinz PS 400 - to je hospodárnost a revoluční technika®

PS 400 základový profil má vodící drážku, do které se vkládá opěrné rameno vrchního profilu. Souhrou těchto dvou prvků se

vrchní profil přizpůsobí plynule výšce a sklonu podlahové krytiny. Samotný vrchní profil vyrovná výškový rozdíl do 8 mm.

Vrchní profil je připevněn závrtnými šrouby, jejichž závit je pevně zachytí v masivním šroubovacím podstavci. Je-li závrtný

šroub těsně (bez vůle) usazen v materiálu , vznikne optimální silový spoj - pevný zámek. Je garantováno, že případným

pohybem v podkladu nedojde k uvolnění nebo vytržení šroubu.

Montáž Prinz PS 400 je jednoduchá, rychlá a spolehlivá. Nedochází k narážení ramena vrchního profilu, k žádné deformaci®

materiálu. Montáž pro Vás bude hračkou a ušetří Váš čas a peníze.

inovovaný šroubovací systém
pro pokládku parket, laminátu a korku

PS 400 Přechodový profil 38 mmPS 400 Přechodový vyrovnávací
profil 50 mm

Ukončovací profil 28 mm

Přednosti Prinz PS 400:®

� jen 1 profil pro všechny tloušťky podlahových krytin do 17,5 mm

� minimalizované skladové zásoby, zjednodušený výběr profilu

� plynulé (bezestupňové) přizpůsobení výšce a sklonu

� optimální silový zámek díky závrtným šroubům

� široký výběr eloxového provedení

� jednoduchá, rychlá a spolehlivá montáž

� vysoká odolnost a bezpečnost

Vodící výstupek Drážka Závrtný šroub a sokl šroubu
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PS 400 Přechodový profil 43 mm
- materiál: hliník
- pro laminát a parkety o tloušťce od 7 - 17,5 mm
- pro stejně vysoké přechody a k vyrovnání výškových rozdílů do 8 mm

PS 400 Přechodový vyrovnávací profil 50 mm
- materiál: hliník
- pro laminát a parkety o tloušťce od 7 - 17,5 mm

0 - 17,5 mm- pro vyrovnání výškových rozdílů

Ukončovací profil 28 mm
- materiál: hliník
- pro laminát a parkety o tloušťce od 7 - 17,5 mm
- ideální pro zakončení u stěn a ukončení u balkonových dveří

PS 400 / lamino - parket - korek

Rychlá a perfektní montáž PS 400  krok za krokem

Základový profil na podklad přišroubujeme nebo
přilepíme; doporučujeme přišroubovat.
Přišroubování:
Základový profil si na podkladu srovnáme, přičemž
máme na zřeteli dilatační spáru 6 mm. Přes otvory pro
šrouby v základovém profilu vyvrtáme 5 mm vrtákem
díry pro hmoždinky. Hmoždinky můžeme zastrčit do
připravených děr přímo přes otvory základového
profilu.
Přilepení:
Použijeme dvousložkové lepidlo nebo lepidlo s
obzvláště silnou lepivou silou. Lepidlo před
připevněním vrchního profilu necháme zcela
zatvrdnout.

Přiložíme vrchní profil
Rameno vrchního profilu vsadíme do vodící drážky
základového profilu. Vrchní profil se automaticky
přizpůsobí výšce a sklonu podlahové krytiny.

Vybereme závrtné šrouby:
Správnou délku šroubu si zjistíme zcela jednoduše
- a to tak, že šroub prostrčíme otvorem pro šroub ve
vrchním profilu. Šroub má správnou délku, pokud
vyčnívá 4 - 8 mm nad profil.
Závrtné šrouby DIN 7505/P s bitem  Philips PH-1:
výška podlahové vrstvy 7-12 mm = závrtné šrouby 13 mm
výška podlahové vrstvy 12-15 mm = závrtné šrouby 16 mm
výška podlahové vrstvy 15-17,5 mm = závrtné šrouby 19 mm

Upevníme vrchní profil:
Pro připevnění vrchního profilu použijeme aku-
šroubovák s nádstavcem - bitem PH-1. Lehkým tlakem
a nastavením středního otáčivého momentu na aku-
šroubováku vpravíme závrtné šrouby (jejich závity) do
šroubovacího podstavce základového profilu.

Demontáž:
Šrouby můžeme bezproblémově vytočit a opět
zašroubovat.

1.

2.

3.

4.

Balení profilů PS 400: profily PS400 se považují za systém. Všechny profily dlouhé 90 a 100 cm jsou
balené v systému SB, tzn. mají přívěšek pro zavěšení na stojan. Lišty jsou dodávány včetně šroubků
a hmoždinek.
Profily dlouhé 270 cm jsou samostatně zabalené ve smršťovací fólii, balení obsahuje šroubky
a hmoždinky, nálepku s označením zboží EAN kódem a jsou zabalené vždy po 10 kusech v tubusu
nebo krabici.

zlatý elox saharastříbrný elox ocelový matný

Základních 5 barev:

ocelový leštěný
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PS 400 Ukončovací profil 28 mm

materiál šířka barevné provedení délka cm
Mj/k
art

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Elox Al 28 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 100 cm 10 blistr 292.00 11.700 A �

Elox Al 28 mm ocelový vzhled matný 100 cm 10 blistr 306.00 12.200 A �

Elox Al 28 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 270 cm 10 blistr 760.00 30.400 A �

Elox Al 28 mm ocelový vzhled matný 270 cm 10 blistr 800.00 32.000 A �

PS 400 Přechodový profil 43 mm

materiál šířka barevné provedení délka cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Elox Al 43 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 90 cm 10 blistr 255.00 10.200 A �

Elox Al 43 mm ocelový vzhled matný 90 cm 10 blistr 273.00 10.900 A �

Elox Al 43 mm ocelový vzhled leštěný 90 cm 10 blistr 341.00 13.600 A �

Elox Al 43 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 270 cm 10 blistr 715.00 28.600 A �

Elox Al 43 mm ocelový vzhled matný 270 cm 10 blistr 755.00 30.200 A �

Elox Al 43 mm ocelový vzhled leštěný 270 cm 10 blistr 985.00 39.400 A �

PS 400 Přechodový profil 50 mm

materiál šířka barevné provedení délka cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Elox Al 50 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 90 cm 10 blistr 282.00 11.300 A �

Elox Al 50 mm ocelový vzhled matný 90 cm 10 blistr 303.00 12.100 A �

Elox Al 50 mm ocelový vzhled leštěný 90 cm 10 blistr 339.00 13.600 A �

Elox Al 50 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 270 cm 10 blistr 830.00 33.200 A �

Elox Al 50 mm ocelový vzhled matný 270 cm 10 blistr 840.00 33.600 A �

Elox Al 50 mm ocelový vzhled leštěný 270 cm 10 blistr 1 030.00 41.200 A �



Kabelové kanály Prinz PS®

400 výhoda pro Vás:
� zakryté položení kabelů v parketových a

laminátových podlahách

� vhodné pro tloušťky podlahové krytiny 7-18 mm

� minimální skladovací prostor

� plynulá úprava výšky a sklonu

� optimální spojení závrtnými šrouby

� jednoduchá, rychlá montáž

� vysoká zatížitelnost a bezpečnost

Minimální průřez

PS400 KABELKANAL PS400 KABELKANAL PS400 KABELKANAL
Pro tloušťky podkladů od 7 mm plus s podložkou 2 mm Vhodný pro vyrovnání rozdílů ve výšce a sklonu Pro konstrukční výšky do 18 mm

PS400 KABELKANALPS400 KABELKANAL
Prinz PS 400 Kabelové kanály  perfektní řešení pro pokládání kabelů do podlahových

a laminátových podlah.

Kabelové kanály Prinz PS 400 jsou konstruovány pro parketové, laminátové a korkové podlahy

s konstrukční výškou . Přizpůsobí se plynule různým tloušťkám podlahových krytin7 - 18 mm

a umožňují vyrovnání úrovně až do 6 mm.

Ideálně vhodné jsou nové kabelové kanály PS 400 pro kancelářské prostory, fitness centra, hotely, domovy

pro seniory a všude tam, kde má být položen zakrytý kabel přístroje, telefonu nebo reproduktoru.

Typ 1 disponuje kabelovým vedením s průřezem 100 - 200 mm vždy podle tloušťky podlahové krytiny.2

Typ 2 má dvě zvláštní kabelová vedení s průřezem 200 - 440 mm . Tak může být zakryto u parket s tloušťkou2

16 mm o průměru 6,8 mm, 3-žílových.až 8 standardních kabelů k přístrojům

Čtyři průchody v horním profilu zajišťují, že jsou kabely v kanálech vedeny optimálně a že nebudou

poškozeny při sešroubování. jsou ukotveny horní profily v masivním základním profilu;Závrtnými šrouby

tyto šrouby garantují .optimální spojení
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PS 400 KABEL kanál "Typ 1"
- materiál: hliník
- pro laminát a parkety o tloušťce od 7 - 18 mm

do 3 mm- pro stejně vysoké přechody a k vytvoření výškových rozdílů

PS 400 KABEL kanál "Typ 2"
- materiál: hliník
- pro laminát a parkety o tloušťce od 7 - 18 mm

do 6 mm- pro stejně vysoké přechody a k vytvoření výškových rozdílů

Rychlá a perfektní montáž PS 400  krok za krokem

1) Položení základového profilu
Základový profil sešroubovat nebo přilepit na
podklad. Doporučujeme sešroubování.
Sešroubování
Základový profil vyrovnat na podkladu, přitom
dodržet dilatační spáru minimálně 5 mm. Do
bodů pro šrouby na základním profilu vyvrtat
otvory 5 mm. Vyvrtanými otvory u spodního
profilu prostrčit hmoždinky do podlahy a profil
sešroubovat (průchozí montáž). Použít všechny
přiložené šrouby a hmoždinky.
Slepení
Používejte dvousložkové lepidlo nebo lepidlo se
zvlášť silnou lepicí silou např. Kleiberit. Lepidlo
musí být zcela vytvrzeno před upevněním
horního profilu.

2) Položení ochranného vodiče
Pokud jsou položena v kabelovém kanálu
vedení, která vedou proud, musí být profil
uzemněn odborníkem zemnícím vodičem.
Pokud je položeno více kanálů za sebou, musí
být spojeny kabelovými můstky. Upevněním
pomocí závrtných šroubů má horní profil kontakt
k uzemněnému základnímu profilu. U kabelů pro
přenos dat nebo pro reproduktory není zapotřebí
zemnících vodičů.

3) Vložení kabelu
Vedení vložit do vedení kabelu základního
profilu. V kabelovém kanálu nesmějí být vedení
rozkouskována resp. prodlužována. Více kabelů
musí ležet k sobě paralelně a musí být svázány
vždy po 30 cm např. izolační páskou nebo
kabelovými svorkami.

4) Přiložení horního profilu
Přiložit horní profil, dráhy vedení zasahují nad
vedení kabelu. Horní profil se přizpůsobuje
automaticky ve výšce a sklonu podlahové
krytině. Zajistěte před sešroubováním, aby
žádný kabel nebyl sevřen.

5) Zvolit závrtné šrouby, upevnit
horní profil

Správnou délku šroubů lze určit jednoduše tak,
že se šroub zasune do správného otvoru. Šroub
by měl přesahovat 4 - 8 mm. Pro upevnění
horního profilu používejte šroubovák (elektrický)
s velikostí PH-1.
Nastavit střední moment. Pouze pod lehkým
tlakem si dokážou vyřezat závrtné šrouby závit v
podkladu pro šroub u základního profilu.

Demontáž
Šrouby mohou být vyšroubovány a znovu
zašroubovány.

ocelový leštěný sahara stříbrnýzlatý elox ocelový matný

Základních 5 barev:

PS 400 KABELKANAL / lamino - parket - korek
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materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 70 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 270 10 ks 1 430.00 57.000 A �

elox - AL 70 mm ocelový vzhled matný 270 10 ks 1 540.00 61.500 A �

elox - AL 70 mm ocelový vzhled leštěný 270 10 ks 1 600.00 64.000 A �

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 42 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 90 10 blistr 356.00 14.200 A �

elox - AL 42 mm ocelový vzhled matný 90 10 blistr 369.00 14.800 A �

elox - AL 42 mm ocelový vzhled leštěný 90 10 blistr 392.00 15.700 A �

elox - AL 42 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 270 10 blistr 940.00 37.600 A �

elox - AL 42 mm ocelový vzhled matný 270 10 blistr 1 020.00 40.800 A �

elox - AL 42 mm ocelový vzhled leštěný 270 10 blistr 1 080.00 43.200 A �



Sokl KABELKANALSokl KABELKANAL

Sokl KABELKANAL
� hliníková narážecí soklová lišta se skrytým kabelovým kanálem
� šířka profilu 22 mm, dilatační spára  až do 15 mm
� základní profil a krycí lišta baleny společně, včetně příslušenství

Vnitřní rohy pro sokl kabelkanal

Vnější rohy pro sokl kabelkanal

Spojky profilu pro sokl kabelkanal

Koncová krytka pro sokl kabelkanal

materiál PVC, balení v sáčku -  1 vnitřní roh se 4 upevňovacími kolíky

materiál PVC, balení v sáčku -  1 vnější roh se 4 upevňovacími kolíky

materiál PVC, balení v sáčku - 2 spojky se 4 upevňovacími kolíky

materiál PVC, balení v sáčku - 1 levá a 1 pravá koncová krytka
se 4 upevňovacími kolíky

doporučujeme

Perfektní kombinace.
Sokl KABELKANAL + PS400 KABELKANAL (předchozí strana) =
perfektní kombinace pro skryté pokládání kabelů v parketových
a laminátových podlahách.
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materiál výška barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 52 mm sahara 250 10 blistr 555.00 22.200 A �

elox - AL 52 mm stříbrný 250 10 blistr 530.00 21.200 A �

elox - AL 52 mm
ocelový vzhled

matný
250 10 blistr 590.00 23.600 A �

elox - AL 52 mm
ocelový vzhled

leštěný
250 10 blistr 805.00 32.200 A �

barevné provedení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

sahara, stříbrný, ocelový vzhled matný bal 68.50 2.740 A �

ocelový vzhled leštěný bal 74.00 2.960 A �

barevné provedení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

sahara, stříbrný, ocelový vzhled matný bal 68.50 2.740 A �

ocelový vzhled leštěný bal 74.00 2.960 A �

barevné provedení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

sahara, stříbrný, ocelový vzhled matný bal 68.50 2.740 A �

ocelový vzhled leštěný bal 74.00 2.960 A �

barevné provedení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

sahara, stříbrný, ocelový vzhled matný bal 68.50 2.740 A �

ocelový vzhled leštěný bal 74.00 2.960 A �



Schodová hrana 30 x 25 mm
- pro parkety a laminát o tloušťce 7 - 15 mm
- materiál: hliník

30 mm

Přednosti Prinz® PS 400

schodového systému:

� bezstupňová úprava u různé tloušťky

obložení, nenáročné vedení skladu

� bezpečné a snadné položení šetří čas

� vysoká zatížitelnost a bezpečnost

� vhodné také pro točité schody

� bezproblémová demontáž a opětovné použití

PS 400 SCHODOVÝ SYSTÉMPS 400 SCHODOVÝ SYSTÉM
Prinz® PS 400 systém pro hrany schodů pro profesionální renovaci schodů tl. podlah 7 - 18 mm

Největší důraz při konstrukci systému pro hrany schodů Prinz® PS 400 byl kladen na bezpečnost a dobrou

manipulaci. Proto lze tento systém jednoduše a rychle položit. Tloušťky materiálu profilů a inovační upevňovací

technika dávají systému zvláště vysokou stabilitu a zatížitelnost.

A jak to funguje:

Základní profil našroubovat na schod; přiřezat parketu / laminát a nalepit na schod. Upevnit horní profil a vše je

hotové! Systém PS 400 lze používat jak pro přímé, tak i pro točité schody.

Horní profil se upevní závrtnými šrouby, které vytvářejí závit v masivním šroubovém soklu základního profilu.

Protože vnitřní a vnější plochy šroubů drží v materiálu bez vůle, vzniká optimální silové spojení. Také při vyšším

zatížení zůstávají šrouby trvale pevné.

Schodová hrana 38 x 32 mm
- pro parkety a laminát o tloušťce 12 - 18 mm
- materiál: hliník

Balení profilů PS400:

profily PS400 se považují za systém. Všechny profily dlouhé 100 cm jsou balené v

systému SB, tzn. mají přívěšek pro zavěšení na stojan. Lišty jsou dodávané včetně

šroubků a hmoždinek.

Profily dlouhé 250 cm jsou samostatně zabalené ve smršťovací fólii, balení obsahuje

šroubky a hmoždinky, nálepku s označením zboží EAN kódem a jsou zabalené vždy

po 10 kusech v tubusu nebo v krabici.

materiál šířka barevné provedení délka
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Elox Al 30 mm zlatá, sahara, stříbrný 100 cm 10 blistr 399.00 16.000 A �

Elox Al 30 mm bronz 100 cm 10 blistr 420.00 16.800 A �

Elox Al 30 mm ocelový vzhled leštěný 100 cm 10 blistr 525.00 21.000 A �
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materiál šířka barevné provedení délka
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Elox Al 38 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 100 cm 10 blistr 499.00 20.000 A �

Elox Al 38 mm ocelový vzhled matný 100 cm 10 blistr 525.00 21.000 A �

Elox Al 38 mm ocelový vzhled leštěný 100 cm 10 blistr 650.00 26.000 A �

Elox Al 38 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 250 cm 10 blistr 1 200.00 48.000 A �

Elox Al 38 mm ocelový vzhled matný 250 cm 10 blistr 1 260.00 50.500 A �

Elox Al 38 mm ocelový vzhled leštěný 250 cm 10 blistr 1 600.00 64.000 A �

ocelový leštěný sahara stříbrnýzlatý elox ocelový matný

Základních 5 barev:



Prinz Profi-Tec MASTER – jejich použití:®

� přizpůsobení ve výšce a sklonu

� jednoduchá, rychlá, bezpečná montáž

� bezproblémová demontáž a opětovná použitelnost skvělý vzhled a

zakryté upevnění

� široká volba dekorovaných barevných odstínů (eloxované odstíny,

odstíny dřeva)

� vysoká zatížitelnost a bezpečnost, odolnost do 1,5 tun

Profi-Tec MASTER
Přechodový vyrovnávací

profil 47 mm

Profi-Tec MASTER
Přechodový profil 34 mm

Profi-Tec MASTER
Ukončovací profil 28 mm

Profi-Tec MASTERProfi-Tec MASTER

Europa-Patent Nr. 1183972

Prinz® Profi-Tec MASTER a XXL jsou profilové systémy pro parkety, lamináty a korek

s tloušťkou krytiny 7 - 23,5 mm. Prinz® Profi-Tec MASTER - to je hospodárnost,

jedinečná technika a skvělý vzhled. Oba systémy se skládají z jednoho základního

profilu a k tomu sladěného hliníkového horního profilu.

Horní profily jsou vybaveny kloubovým vedením s ozubením v oblouku, které zapadá

do kanálu základního profilu. Na základě kruhovitého tvaru tohoto kloubového

vedení upravuje horní profil automaticky svou polohu vzhledem k podkladu -

proměnlivě ve výšce a sklonu. Tato nová technika zakrytého upevnění umožňuje

skvělý vzhled bez otvorů pro šrouby.

Montáž probíhá jednoduše, rychle a bezpečně. Základní profil se upevní na podlahu,

horní profil se přiloží a dorazí. Profil doléhá automaticky těsně a je pevný jako by byl

sešroubovaný. Testy prokázaly zatížitelnost až 15.000 N (RWTÜV-Zeichengen,

doklad č.130-01).

Obloukové ozubení současně dovoluje bezproblémovou demontáž: horní profil lze

vyrazit a opět použít. Také po opakované demontáži zůstává nezměněna přesnost

dosednutí horního a spodního profilu.
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Profi-Tec MASTER přechodový profil 34 mm
- pro laminát a parkety s tloušťkou krytiny 7 - 15 mm
- pro stejně vysoké přechody a k vyrovnání výškových
rozdílů do 6 mm

- 11 mm vysoký, šedý základní profil z vysoce odolného PVC

Profi-Tec MASTER přechodový vyrovnávací profil 47 mm
- pro laminát a parkety s tloušťkou krytiny 7 - 17,5 mm
- pro stejné vysoké přechody a k vyrovnání výškových rozdílů od 0 do
17,5 mm

- šedý základní profil z vysoce odolného PVC

Profi-Tec MASTER přechodový profil 34 mm
- pro laminát a parkety s tloušťkou krytiny 12 - 17,5 mm
- pro stejně vysoké přechody a k vyrovnání výškových
rozdílů do 6 mm

- 14,8 mm vysoký, béžový základní profil z vysoce odolného PVC

Profi-Tec MASTER ukončovací profil 28mm
- pro laminát a parkety s tloušťkou krytiny 8 - 14 mm
- ideální profil pro napojení stěn a ukončení u balkónových dveří
včetně základního profilu

Patentováno v Evropě, evropský patent č. 1183972
Testováno u německého zkušebního institutu certifikát.č. 44 780 06 338409-001 z 2.8.2006RWTüV

na
objednávku

Profi-Tec MASTER / lamino - parket - korek

Profi-Tec MASTER přechodový profil 34 mm pro tl. krytiny 7 - 15 mm

materiál šířka barevné provedení délka cm Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Elox Al 34 mm zlatý, stříbrný 90 cm 10 blistr 247.00 9.900 A �

Elox Al 34 mm zlatý, stříbrný 270 cm 10 blistr 745.00 29.800 A �

Elox Al 34 mm buk, javor 90 cm 10 blistr 283.00 11.300 A �

Elox Al 34 mm buk, javor 270 cm 10 blistr 850.00 34.000 A �

Elox Al 34 mm tmavý, světlý, bělený dub 90 cm 10 blistr 283.00 11.300 A �

Elox Al 34 mm tmavý, světlý, bělený dub 270 cm 10 blistr 850.00 34.000 A �

Profi-Tec MASTER přechodový profil 34 mm pro tl. krytiny 12 - 17,5 mm

materiál šířka barevné provedení délka cm Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Elox Al 34 mm zlatý, stříbrný 90 cm 10 blistr 262.00 10.500 A �

Elox Al 34 mm zlatý, stříbrný 270 cm 10 blistr 785.00 31.400 A �

Elox Al 34 mm buk, javor 90 cm 10 blistr 300.00 12.000 A �

Elox Al 34 mm buk, javor 270 cm 10 blistr 900.00 36.000 A �

Elox Al 34 mm tmavý, světlý, bělený dub 90 cm 10 blistr 283.00 11.300 A �

Elox Al 34 mm tmavý, světlý, bělený dub 270 cm 10 blistr 850.00 34.000 A �

Profi-Tec MASTER přechodový vyrovnávací profil 47 mm

materiál šířka barevné provedení délka cm Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Elox Al 47 mm zlatý, stříbrný 90 cm 10 blistr 290.00 11.600 A �

Elox Al 47 mm zlatý stříbrný 270 cm 10 blistr 870.00 34.800 A �

Elox Al 47 mm buk, javor 90 cm 10 blistr 311.00 12.400 A �

Elox Al 47 mm buk, javor 270 cm 10 blistr 935.00 37.400 A �

Elox Al 28 mm tmavý, světlý, bělený dub 90 cm 10 blistr 311.00 12.400 A �

Elox Al 28 mm tmavý, světlý, bělený dub 270 cm 10 blistr 935.00 37.400 A �

Profi-Tec MASTER ukončovací profil 28 mm

materiál šířka barevné provedení délka cm Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Elox Al 28 mm zlatý, stříbrný 90 cm 10 blistr 232.00 9.300 A �

Elox Al 28 mm zlatý stříbrný 270 cm 10 blistr 690.00 27.600 A �

Elox Al 28 mm buk, javor 90 cm 10 blistr 271.00 10.800 A �

Elox Al 28 mm buk, javor 270 cm 10 blistr 810.00 32.400 A �

Elox Al 28 mm tmavý, světlý, bělený dub 90 cm 10 blistr 271.00 10.800 A �

Elox Al 28 mm tmavý, světlý, bělený dub 270 cm 10 blistr 810.00 32.400 A �
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Nalepit základní profil:
Přednostně nalepit základní profil na podklad.
Na bezvadném potěru a dřevu doporučujeme
běžná montážní lepidla, na špatném potěru a u
drobivých dilatačních spár dvousložkové lepidlo
na základě odlévací pryskyřice.

Vyrovnat základní profil v poloze lepení.
Ponechat dilatační spáru mezi podlahovou
krytinou a profilem. Přebytky lepidla opatrně
odstranit. Před zapadnutím horního profilu
nechat zcela zaschnout lepidlo.

Sešroubovat základní profil:
Ponechat dilatační spáru a označit otvory. Oba
vnější otvory umístit co nejvíce směrem ven,
maximálně 4 cm od postranního okraje. Použít
šrouby se zapuštěnou hlavou.

Tlakem ruky zatlačit horní profil do základního
profilu, až lehce zapadne. Kruhovitá kloubová
dráha působí v kanálu jako kulový kloub. Podle
potřeby se upraví profil do výšky a sklonu k
podlahové krytině.

Upevnit horní profil
Při upevnění podložit bezpodmínečně
dorazovou lať. Profil zapadne potud, až je těsně
umístěn na obou stranách.

Demontáž:
Zasunout špachtlí pod horní profil a profil na
délce 20 cm rovnoměrně nadzvednout. Ozubení
v ohybu u kloubové dráhy umožňuje
„vyskočení“ horního profilu. Profil opatrně
odtáhnout. Po „vyčištění, zabroušení, novém
položení“ podlahové krytiny může být stejný
horní profil opět nasazen do základního profilu.

Rychlá a perfektní montáž PROFI-TEC  krok za krokem

DemontážDemontáž

12 barevných odstínů Profi-Tec MASTER:

ocelový leštěný sahara

ocelový matný

dub tmavý dub světlý dub bělený

třešeň

stříbrná buk

javorvlašský ořech

zlatá

kombinace
stojanu Ellen + Prinz
(těsnění, kartáče, prahové a podlahové lišty)

smluvním
partnerům
po dohodě

zapůjčíme stojan

zdarma

kombinovaný
obch. stojan

98x40x235 cm

ELLEN

+

PRINZ

pro obchodní firmy
s řemeslnou a

stolařskou
profi klientelou

kombinovaný
obch. stojan

97x40x153 cm

ELLEN

+

PRINZ

pro maloobchod,
balení v blistrech

a kartáče
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UCHYCENÍ BEZ ŠROUBOVÁNÍ

drážka pro
uchycení

D.O.S. lamelové
uchycení
tvar a rozměr hlavy
uchycení jsou provedeny
přesně na drážku
pro uchycení

Materiál
vysoce hodnotný
nylon odolný
proti únavě
a korozi

Přednosti Prinz D.O.S:®

� jen 1 profil pro podlahové krytiny o tloušťce do 17,5 mm

� jsou mimořádně dekorativní díky absolutně hladké vrchní ploše bez vyvrtaných otvorů pro

připevnění šrouby

� jsou spolehlivě a jednoduše upevnitelné. Profily tohoto systému nejsou nijak  omezeny

danými otvory pro šrouby, ev. vzdáleností vyvrtaných děr.

� šetříte dobu práce díky rychlé a jednoduché montáži – tzv. systému Ruck - Zuck - Fest

� garantujeme díky zvláštní povrchové úpravě hrany vždy čisté zakončení, tzv. přechod

� plynulé bezestupňové vyrovnání výškových rozdílů – podle provedení

� nabízí optimální komfort a bezpečnost díky systému upevnění. Není zde nebezpečí zranění

vysoce umístěnou hlavou šroubu.

� mají dostatečnou stabilitu díky upevnění hmoždinkou

Universal profil 47 mm Přechodový profil 36 mm Přechodový profil 32 mm Přechodový profil 42 mm Přechodový vyrovnávací
profil 38 mm

Přechodový vyrovnávací
profil 52 mm

D.O.S. SYSTÉMD.O.S. SYSTÉM

Odstraňte starou podlahu. Vyvrtejte díry o
průměru 6 mm. Vzdálenost vyvrtaných děr od
sebe je libovolně volitelná. Vyvrtané díry
umístěte pokud možno ke kraji, max. 4 cm od
kraje krytiny. Odstraňte vyvrtaný prach a
změřte hloubku vyvrtaných otvorů, která by se
měla rovnat délce hmoždinky + 1 cm.

Hmoždinky zasuňte do drážek na spodní straně
profilu. Použijte všechny přibalené hmoždinky (
min. 5 ks / m).

Hmoždinky nasunuté v drážce rozmístěte
souhlasně s vyvrtanými otvory.

Lištu s hmoždinkami zastrčte stejnoměrně do
vyvrtaných děr tak, abyste se vyvarovali
poškození profilu. Při zatloukání gumovou
paličkou nebo kladívkem bezpodmínečně vždy
podkládejte podélně dřevěný špalík. Lištu
zatlučte na doraz.

Demontáž:
Demontáž Prinz® D.O.S. profilu je jednoduchá.
Zasuňte špachtli podélně pod profil až k
hlavičce hmoždinky. Zacíleným úderem
kladívka hmoždinku přesekněte. Profil je
nepoškozen a může být opětovně použit s
novými hmoždinkami. Tyto hmoždinky je
možno zakoupit samostatně.

1.

2.

3.

4.

5.

Rychlá a perfektní montáž D.O.S.  krok za krokem
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D.O.S. Přechodový profil 32 mm
- pro parkety a laminát o tloušťce 0 - 17,5 mm
- pro přechody stejné výšky nebo vyrovnání rozdílu do 6 mm
- bezšroubové uchycení (D.O.S)

D.O.S. Přechodový vyrovnávací profil 52 mm
- pro parkety a laminát o tloušťce 12 - 23,5 mm
- pro vyrovnání výškových rozdílů 0 - 23,5 mm

D.O.S. Universal profil 47 mm
- pro parkety a laminát do tloušťky 17,5 mm
- pro přechody stejné výšky nebo vyrovnání rozdílu do 17,5 mm
- bezšroubové uchycení (D.O.S)

D.O.S. Vyrovnávací profil 36 mm
- pro parkety a laminát o tloušťce 4 - 17,5 mm

D.O.S. Přechodový vyrovnávací profil 42 mm
- pro parkety a laminát o tloušťce 4 - 17,5 mm
- pro vyrovnání výškových rozdílů 0 - 10 mm

D.O.S. Přechodový vyrovnávací profil 38 mm
- pro parkety a laminát o tloušťce 4 - 17,5 mm
- pro vyrovnání výškových rozdílu  0 - 17,5 mm

D.O.S. SYSTEM / lamino - parket - korek

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 36 mm elox zlatý, stříbrný 90 10 blistr 181.00 7.250 A �

elox - AL 36 mm elox zlatý, stříbrný 270 10 blistr 535.00 21.400 A �

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/kar

t
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

elox - AL 42 mm elox zlatý, stříbrný 90 10 blistr 193.00 7.700 A �

elox - AL 42 mm elox zlatý, stříbrný 270 10 blistr 575.00 23.000 A �

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 52 mm elox zlatý, stříbrný 90 10 blistr 288.00 11.500 A �

elox - AL 52 mm elox zlatý, stříbrný 270 10 blistr 865.00 34.600 A �
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materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 47 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 90 10 blistr 261.00 10.400 A �

elox - AL 47 mm ocelový vzhled matný 90 10 blistr 286.00 11.400 A �

elox - AL 47 mm buk, javor, třešeň, ořech 90 10 blistr 294.00 11.800 A �

elox - AL 47 mm tmavý, světlý, bělený dub 90 10 blistr 294.00 11.800 A �

elox - AL 47 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 270 10 blistr 760.00 30.400 A �

elox - AL 47 mm ocelový vzhled matný 270 10 blistr 835.00 33.400 A �

elox - AL 47 mm buk, javor, třešeň, ořech 270 10 blistr 765.00 30.600 A �

elox - AL 47 mm tmavý, světlý, bělený dub 270 10 blistr 765.00 30.600 A �

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

elox - AL 32 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 90 10 blistr 149.00 5.950 A �

elox - AL 32 mm
elox bronz, ocelový

vzhled matný
90 10 blistr 158.00 6.300 A �

elox - AL 32 mm buk, javor, třešeň 90 10 blistr 183.00 7.300 A �

elox - AL 32 mm
tmavý, světlý, bělený dub,

ořech
90 10 blistr 183.00 7.300 A �

elox - AL 32 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 270 10 blistr 453.00 18.100 A �

elox - AL 32 mm
elox bronz, ocelový

vzhled matný
270 10 blistr 478.00 19.100 A �

elox - AL 32 mm buk, javor, třešeň 270 10 blistr 540.00 21.600 A �

elox - AL 32 mm
tmavý, světlý, bělený dub,

ořech
270 10 blistr 540.00 21.600 A �

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

elox - AL 38 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 90 10 blistr 195.00 7.800 A �

elox - AL 38 mm
elox bronz, ocelový

vzhled matný
90 10 blistr 228.00 9.100 A �

elox - AL 38 mm buk, javor, třešeň, ořech 90 10 blistr 200.00 8.000 A �

elox - AL 38 mm světlý, tmavý, bělený dub 90 10 blistr 200.00 8.000 A �

elox - AL 38 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 270 10 blistr 570.00 22.800 A �

elox - AL 38 mm
elox bronz, ocelový

vzhled matný
270 10 blistr 670.00 26.800 A �

elox - AL 38 mm buk, javor, třešeň, ořech 270 10 blistr 595.00 23.800 A �

elox - AL 38 mm světlý, tmavý, bělený dub 270 10 blistr 595.00 23.800 A �

Základní barvy:

ocelový leštěný sahara ocelový matný

dub tmavý dub světlý dub bělený třešeň

stříbrná buk

javorvlašský ořech

zlatá



D.O.S. Přechodový profil 33 mm
- hliník, trvale eloxovaný
- pevné uchycení bez šroubů (D.O.S.)
- vysoká stabilita zajištěna čtyřmi body uložení
- odolný proti zkroucení a bezpečný proti prohnutí

D.O.S. Přechodový profil 40 mm
- hliník, trvale eloxovaný
- pevné uchycení bez šroubů (D.O.S.)
- vysoká stabilita zajištěna čtyřmi body uložení
- odolný proti zkroucení a bezpečný proti prohnutí

Přednosti Prinz® D.O.S:
� skvělá optika zakrytým upevněním
� pevné uchycení bez šroubů (D.O.S.)
� rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž bezproblémová demontáž
� krátká doba položení a nízké náklady
� bezstupňové vyrovnávání výškových rozdílů do 6 mm
� maximálně stabilní, odolný proti zkroucení a zatížitelný

UCHYCENÍ BEZ ŠROUBOVÁNÍ

drážka pro
uchycení

D.O.S. lamelové uchycení
tvar a rozměr hlavy uchycení
jsou provedeny přesně na
drážku pro uchycení

D.O.S. lamelové uchycení
tvar a rozměr hlavy uchycení
jsou provedeny přesně na
drážku pro uchycení

tři "špičky"
se starají o silové
spojení mezi uchycením
a profilem

D.O.S. lamelové uchycení

Je-li lamelové
uchycení zatla-
čeno do vyvrtané
díry, lamely se
ohnou proti
směru tlaku.
Spolehlivě ukotví
hmoždinku, profil
zůstává trvale
upevněn.

D.O.S. SYSTEM / na koberce / D.O.S hmoždinky / návod k montáži D.O.S systému

Balení D.O.S D.O.S přechodové profily se považují za systém. Profily délky
270 cm a 90 cm (100 cm) jsou dodávané ve smršťovací fólii, včetně
nylonových lamelových hmoždinek. Profily délky 90 (100 cm) jsou navíc
opatřeny SB úchytem pro zavěšení na stojan.

zlatý elox

buk

sahara

dub

stříbrný elox

javor třešeň ořech

ocelový matný brozový elox

Základní barvy:

D.O.S. nylonové hmoždinky
- pro otvor s průměrem 6mm

materiál délka balení
blistrů v

kart
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

nylon 36 mm 5 hmoždinek v blistru 20 blistr 15.90 0.635 A �

materiál šířka
barevné

provedení
délka

cm
Mj/ kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

elox - AL 33 mm elox zlatý 90 10 blistr 97.00 3.880 A �

elox - AL 33 mm elox stříbrný 90 10 blistr 92.00 3.680 A �

elox - AL 33 mm elox bronz 90 10 blistr 100.00 4.000 A �

elox - AL 33 mm elox zlatý 270 10 blistr 282.00 11.300 A �

elox - AL 33 mm elox stříbrný 270 10 blistr 275.00 11.000 A �

elox - AL 33 mm elox bronz 270 10 blistr 299.00 12.000 A �

materiál šířka
barevné

provedení
délka

cm
Mj/ kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

elox - AL 40 mm elox zlatý 90 10 blistr 116.00 4.640 A �

elox - AL 40 mm elox stříbrný 90 10 blistr 114.00 4.560 A �

elox - AL 40 mm elox bronz 90 10 blistr 130.00 5.200 A �

elox - AL 40 mm elox zlatý 270 10 blistr 328.00 13.100 A �

elox - AL 40 mm elox stříbrný 270 10 blistr 322.00 12.900 A �

elox - AL 40 mm elox bronz 270 10 blistr 379.00 15.200 A �
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Schodová hrana 24,5 x 20 mm
- hliník; samolepící; trvale eloxovaný

Ostatní profily pro lamino - parket - korek

OSTATNÍ PROFILY PRINZOSTATNÍ PROFILY PRINZ

Schodová hrana 24,5 x 10 mm
- hliník; samolepící; trvale eloxovaný

Přechodový profil 38 mm
- hliník; provrtané profily se zapuštěnými děrami
pro šrouby; trvale eloxovaný

Ostatní profily pro koberec

Přechodový profil 30 mm
- hliník; samolepící; potažený PVC fólií

Přechodový profil 38 mm
- hliník; samolepící; potažený PVC fólií

Přechodový profil 40 mm
- hliník; samolepící; potažený PVC fólií

Zakončovací profil 28 x 8,6 mm
- hliník; samolepící; trvale eloxovaný

Samolepící přechodový profil - parket - šířka 30 mm

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 30 mm
imitace tmavý dub, buk,
javor, třešeň, vl.ořech

90 10 blistr 126.00 5.050 A �

elox - AL 30 mm
imitace tmavý dub, buk,
javor, třešeň, vl.ořech

270 10 blistr 356.00 14.200 A �

Samolepící přechodový profil - parket - šířka 38 mm

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 38 mm imitace buk, javor, třešeň 90 10 blistr 136.00 5.450 A �

elox - AL 38 mm tmavý, světlý, bělený dub 90 10 blistr 136.00 5.450 A �

elox - AL 38 mm imitace buk, javor, třešeň 270 10 blistr 398.00 15.900 A �

elox - AL 38 mm tmavý, světlý, bělený dub 270 10 blistr 398.00 15.900 A �

Samolepící přechodový profil - parket - šířka 40 mm

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 40 mm
imitace tmavý dub, buk,
javor, třešeň, vlaš. ořech

90 10 blistr 143.00 5.700 A �

elox - AL 40 mm
imitace tmavý dub, buk,
javor, třešeň, vlaš. ořech

270 10 blistr 406.00 16.200 A �

Samolepící schodová hrana 24,5 x 10 mm - parket - šířka 24,5 mm

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 24,5 mm elox zlatý 90 10 blistr 76.50 3.060 A �

elox - AL 24,5 mm elox stříbrný 90 10 blistr 75.00 3.000 A �

elox - AL 24,5 mm elox bronz 90 10 blistr 83.00 3.320 A �

elox - AL 24,5 mm elox zlatý 270 10 blistr 186.00 7.450 A �

elox - AL 24,5 mm elox stříbrný 270 10 blistr 183.00 7.300 A �

elox - AL 24,5 mm elox bronz 270 10 blistr 204.00 8.150 A �

elox - AL 24,5 mm imitace buk, javor, třešeň 90 10 blistr 123.00 4.920 A �

elox - AL 24,5 mm tmavý, světlý, bělený dub 90 10 blistr 130.00 5.200 A �

elox - AL 24,5 mm imitace buk, javor, třešeň 270 10 blistr 336.00 13.400 A �

elox - AL 24,5 mm tmavý, světlý, bělený dub 270 10 blistr 357.00 14.300 A �

Samolepící schodová hrana 24,5 x 20 mm - parket - šířka 24,5 mm

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 24,5 mm elox zlatý 90 10 blistr 96.50 3.860 A �

elox - AL 24,5 mm elox stříbrný 90 10 blistr 92.50 3.700 A �

elox - AL 24,5 mm elox bronz 90 10 blistr 104.00 4.160 A �

elox - AL 24,5 mm elox zlatý 270 10 blistr 271.00 10.800 A �

elox - AL 24,5 mm elox stříbrný 270 10 blistr 264.00 10.600 A �

elox - AL 24,5 mm elox bronz 270 10 blistr 286.00 11.400 A �

elox - AL 24,5 mm imitace buk, javor, třešeň 270 10 blistr 397.00 15.900 A �

elox - AL 24,5 mm tmavý, světlý, bělený dub 270 10 blistr 411.00 16.400 A �

Přechodový profil - koberec - šířka 38 mm na vruty
materiál šířka barevné provedení

délka
cm

Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 38 mm elox zlatý 90 10 blistr 90.00 3.600 A �

elox - AL 38 mm elox stříbrný 90 10 blistr 87.00 3.480 A �

elox - AL 38 mm elox bronz 90 10 blistr 94.00 3.760 A �

elox - AL 38 mm elox zlatý 270* 10 blistr 220.00 8.800 A �

elox - AL 38 mm elox stříbrný 270* 10 blistr 208.00 8.300 A �

elox - AL 38 mm elox bronz 270* 10 blistr 224.00 8.950 A �

Samolepící přechodový profil - koberec - šířka 38 mm

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 38 mm elox zlatý 90 10 blistr 93.50 3.740 A �

elox - AL 38 mm elox stříbrný 90 10 blistr 91.50 3.660 A �

elox - AL 38 mm elox bronz 90 10 blistr 98.00 3.920 A �

elox - AL 38 mm elox zlatý 270 10 blistr 275.00 11.000 A �

elox - AL 38 mm elox stříbrný 270 10 blistr 270.00 10.800 A �

elox - AL 38 mm elox bronz 270 10 blistr 287.00 11.500 A �
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Zakončovací profil 28 x 8,6 mm pro laminát

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 28 mm elox zlatý, sahara 90 10 blistr 84.50 3.380 A �

elox - AL 28 mm elox stříbrný 90 10 blistr 79.50 3.180 A �

elox - AL 28 mm
elox bronz, ocelový

vzhled matný
90 10 blistr 90.00 3.600 A �

elox - AL 28 mm elox zlatý, sahara 270 10 blistr 212.00 8.500 A �

elox - AL 28 mm elox stříbrný 270 10 blistr 199.00 7.950 A �

elox - AL 28 mm
elox bronz, ocelový

vzhled matný
270 10 blistr 229.00 9.150 A �



Schodová hrana "NOVA" 45 x 23 mm
- hliník; zapuštěné díry pro šrouby; trvale
eloxovaný

Přechodový profil 50 mm
- hli ík; zapuštěné díry pro šrouby; trvalen
eloxovaný

Zakončovací profil 30 mm
- hliník; zapuštěné díry pro šrouby; trvale eloxovaný

Zakončovací profil 32 mm - samolepící
- hliník; trvale eloxovaný

Zakončovací profil 44 mm
- hliník; trvale eloxovaný

PVC přechodový profil na vruty

PVC přechodový profil samolep.

Balení ostatních profilů:
Profily délky 90 cm (100cm) jsou baleny jednotlivě ve smršťovací fólii s SB úchytem
na stojan, v balení jsou přiloženy hmoždinky a vruty. Samolepící profily délky 270cm
jsou z důvodu ochrany lepu zabaleny samostatně ve smršťovací fólii.

*) hmoždinky a šrouby nejsou součástí balení, možno dodatečně objednat viz str. 66

- odolné PVC
- zapuštěné otvory pro vruty
- hmoždinky a šrouby jsou
součástí balení

- měkké PVC
- samolepicí

Přechodový profil 40 mm
- hliník; zapuštěné  díry pro šrouby; trvale;
eloxovaný

*) hmoždinky a šrouby nejsou součástí balení, možno dodatečně objednat viz str. 66

Přechodový profil - koberec - šířka 40 mm na vruty

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 40 mm elox zlatý 90 10 blistr 108.00 4.320 A �

elox - AL 40 mm elox stříbrný 90 10 blistr 105.00 4.200 A �

elox - AL 40 mm elox zlatý 270* 10 blistr 278.00 11.100 A �

elox - AL 40 mm elox stříbrný 270* 10 blistr 270.00 10.800 A �

Samolepící přechodový profil - koberec - šířka 40 mm

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 40 mm elox zlatý 90 10 blistr 122.00 4.880 A �

elox - AL 40 mm elox stříbrný 90 10 blistr 118.00 4.720 A �

elox - AL 40 mm elox zlatý 270 10 blistr 319.00 12.800 A �

elox - AL 40 mm elox stříbrný 270 10 blistr 309.00 12.400 A �

Přechodový profil 50 mm na vruty

materiál šířka
barevné

provedení
délka

cm
Mj v
kart

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 50 mm elox zlatý 90 10 blistr 121.00 4.840 A �

elox - AL 50 mm elox stříbrný 90 10 blistr 119.00 4.760 A �

elox - AL 50 mm elox zlatý 270* 10 blistr 314.00 12.600 A �

elox - AL 50 mm elox stříbrný 270* 10 blistr 310.00 12.400 A �

Přechodový profil 50 mm samolepící

materiál šířka
barevné

provedení
délka

cm
Mj v
kart

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 50 mm elox zlatý 90 10 blistr 127.00 5.100 A �

elox - AL 50 mm elox stříbrný 90 10 blistr 126.00 5.050 A �

elox - AL 50 mm elox zlatý 270 10 blistr 366.00 14.600 A �

elox - AL 50 mm elox stříbrný 270 10 blistr 358.00 14.300 A �

Schodová hrana NOVA 45 x 23 mm - koberec - na vruty

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 45 mm elox zlatý 100 10 blistr 165.00 6.600 A �

elox - AL 45 mm elox stříbrný 100 10 blistr 162.00 6.500 A �

elox - AL 45 mm elox bronz 100 10 blistr 183.00 7.300 A �

elox - AL 45 mm elox zlatý 270* 10 blistr 424.00 17.000 A �

elox - AL 45 mm elox stříbrný 270* 10 blistr 414.00 16.600 A �

elox - AL 45 mm elox bronz 270* 10 blistr 484.00 19.400 A �

Zakončovací profil 30 mm - koberec na vruty

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 30 mm elox zlatý 90 10 blistr 89.50 3.580 A �

elox - AL 30 mm elox stříbrný 90 10 blistr 87.00 3.480 A �

elox - AL 30 mm elox bronz 90 10 blistr 98.00 3.920 A �

elox - AL 30 mm elox zlatý 270* 10 blistr 232.00 9.300 A �

elox - AL 30 mm elox stříbrný 270* 10 blistr 222.00 8.900 A �

elox - AL 30 mm elox bronz 270* 10 blistr 262.00 10.500 A �

Zakončovací profil 32 mm samolepící

materiál šířka
barevné

provedení
délka

cm
ks v
kart

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 32 mm elox zlatý 270 10 blistr 322.00 12.900 A �

elox - AL 32 mm elox stříbrný 270 10 blistr 313.00 12.500 A �

elox - AL 32 mm elox bronz 270 10 blistr 346.00 13.800 A �

Zakončovací profil 44 mm samolepící

materiál šířka
barevné

provedení
délka

cm
ks v
kart

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 44 mm elox zlatý 270 10 blistr 414.00 16.600 A �

elox - AL 44 mm elox stříbrný 270 10 blistr 398.00 15.900 A �

elox - AL 44 mm elox bronz 270 10 blistr 445.00 17.800 A �

PVC přechodový profil 30 mm na vruty

materiál šířka mm barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PVC 30
hnědá, béžová, šedá,

černá, bílá, bronz
100 10 ks 38.90 1.560 A �

PVC přechodový profil samolepicí

materiál šířka mm barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PVC 35
hnědá, béžová, šedá,

černá
100 10 ks 41.00 1.640 A �
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Balení ostatních profilů:
Profily délky 90 cm (100cm) jsou baleny jednotlivě ve smršťovací fólii s SB úchytem
na stojan, v balení jsou přiloženy hmoždinky a vruty. Samolepící profily délky 270cm
jsou z důvodu ochrany lepu zabaleny samostatně ve smršťovací fólii.

PVC zakončovací profil samolep. oboustr.

PVC těsnění spodku dveří samolepicí

PVC automatik těsnění spodku dveří, samolepicí

Špachtle PRINZ

Filcové podložky

- měkké PVC
- oboustranný
- pro tl. koberce 4-5 mm
- samolepicí

- PVC těsnění s kartáčem
- ideální pro ochranu proti
průvanu

- samolepicí

- PVC těsnění s kartáčem
- ideální pro ochranu proti
průvanu

- samolepicí

- pro aplikaci lepidla při
lepení parket

- s dřevěným držadlem

- lepí se na nábytek (židle, stoly...)
- ochraňuje dřevěné, laminátové, parketové
podlahy proti poškození a absorbuje hluk

- samolepicí

Zarážka dveří z pravého dřeva
- průměr 31 mm x výška 34 mm

15 šroubů
15 hmoždinek

Balení šroubů a hmoždinek pro lišty 250 / 270 cm

poznámka

PVC zakončovací profil samolep.
- měkké PVC
- jednostranný
- pro tl. koberce 4-5 mm
- samolepicí

Tučně uvedené položky (barva, balení, název, rozměr)
obvykle skladem ve Valašském  Meziříčí

Lemovka na podlahy PVC samolepicí
- rozměr 18 x 18 mm / 5m

samolepicí

PVC zakončovací profil samolepicí

materiál šířka mm barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PVC 30
hnědá, béžová, šedá,

černá
100 10 ks 38.30 1.530 A �

PVC zakončovací profil samolepicí oboustranný

materiál šířka mm barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PVC 30
hnědá, béžová, šedá,

černá
100 10 ks 38.30 1.530 A �

PVC těsnění spodku dveří samolepicí

materiál
výška

vlasu mm
barevné provedení

délka
cm

Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PVC 18
bílá, hnědá, buk, dub

světlý, ořech, transparent
100 10 ks 101.00 4.040 A �

PVC automatik-těsnění spodků dveří, kartáč, samolepicí

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 30 mm dub světlý 100 10 blistr 236.00 9.450 A �

Zarážka průměr 31 mm

výška průměr
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

34 mm 31 mm 10 blistr 84.00 3.360 A �buk, dub, javor

barevné provedení

rozměr
barevné

provedení
balení

Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

3,0 x 2,5 mm stříbrné, zlaté 15 ks šroubů + 15 ks hmoždinek 10 bal 21.20 0.850 A �

3,0 x 2,5 mm bronz 15 ks šroubů + 15 ks hmoždinek 10 bal 22.10 0.885 A �

ozubení délka mm Mj/ kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

A1 180 10 ks 35.20 1.410 A �

A2 180 10 ks 35.20 1.410 A �

B2 180 10 ks 35.20 1.410 A �

B3 180 10 ks 35.20 1.410 A �

průměr
mm

ks v
balení

barevné provedení Mj/ kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

22 12 bílá, hnědá 25 ks 13.70 0.550 A �

28 9 bílá, hnědá 25 ks 13.70 0.550 A �

35 4 bílá, hnědá 25 ks 13.70 0.550 A �

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PVC 18x18 mm
bílá, černá, hnědá,

béžová, šedá
5 m 10 ks 81.00 3.240 A �

PVC 18x18 mm
buk, světlý dub,

ořech, popelavě bílá
5 m 10 ks 92.00 3.680 A �
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Popis výrobku
PROMASEAL®-Mastic je velmi flexibilní
jednosložková těsnící hmota na akrylátové
bázi s širokým uplatněním v požární
bezpečnosti staveb.
Oblasti použití
PROMASEAL®-Mastic je používán pro
veškerá utěsnění – stavební a dilatační
spáry, prostupy instalací atd. proti průniku
ohně a kouřových plynů způsobem
splňujícím požárnětechnické požadavky.

Technické údaje
Barva: bílá
Viskozita: pastózní
Hustota: za mokra: cca 1,6 g/cm3
za sucha: cca 1,8 g/cm3
Stupeň hořlavosti: těžce hořlavý (C1 dle ČSN 73
0862) mezi
masivními, minerálními stavebními materiály
Poměrné prodloužení/
poměrné stlačení: cca ±15 %
Teplota při zpracování: +5 °C až +35 °C

Popis výrobku
Promat®-SYSTEMGLAS – silikon je elastická jednosložková těsnicí hmota
určená k přímému použití, jejíž proces zesíťování je chemicky neutrální.
Reakcí se vzdušnou vlhkostí probíhá vulkanizace na elastickou těsnicí hmotu.
Promat®--SYSTEMGLAS – silikon je na základě snadné aplikaci a dobré
přilnavosti univerzálně použitelný. Stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862.
Oblasti použití
Promat®-SYSTEMGLAS – silikon je univerzální silikon pro požární prosklené
konstrukce Promat, speciálně na silikonové spáry prosklených systémových
konstrukcí PROMAGLAS®. Promat®-SYSTEMGLAS – silikon přilne bez
pomoci na čisté a suché podklady jako sklo, keramiku, email, hliník, lakované
a lazurované dřevo, různé plasty a řadu kovů.

� � �� ��������	
�����
�� ����� ����� � �� ��������	
�����
�� ����� ����

Technické údaje
Barva: šedá (standard)
Konzistence: pastózní
Objemová hmotnost: cca 1,18 g/cm3
Stupeň hořlavosti: C1 dle ČSN 73 0862
Schopnost návratu
do původního stavu: > 80 % (DIN 7389)
Teplota při zpracování: -40 °C až +120 °C
Doba zaschnutí povrchu: cca 20 minut
Modul pružnosti: cca 0,15 N/mm2
Pevnost v tahu: cca 0,5 N/mm2
Tvrdost Shore A: cca 12
Vytvrzení: 1 mm/24 hod (23 °C, rel. vlhk.

Popis výrobku
PROMASEAL®-Silikon je elastická hmota,
odolná povětrnostním vlivům s
mnohostranným
použitím v požární ochraně staveb.
Oblasti použití
PROMASEAL®-Silikon nachází uplatnění
všude tam, kde je požadováno elastické
utěsnění spáry, napojení na další konstrukci,
výplně otvorů jako např.:
• dilatační spáry
• prostupy potrubí
• napojení stěn a stropů
• osazení požárních skel

PROMAFOAM-C PUR PĚNY

� jednosložková ohnivzdorná polyuretanová pěna
� C1 - těžce hořlavá dle ČSN 730862
� vytvrzuje se absorpcí vodní páry ze vzduchu
� prostá CFC a HCFC (nulový ozónový depletační potenciál)
� zvláště vhodná pro požární těsnění spár ve stavebnictví

v zimě nezasíláme, pouze osobní odběr!

PROMASEAL PL 1,8

PROMASEAL-PL SK jednostranně se samolepicí folií

PROMASEAL-PL SK PVC s jednostranným kašírováním z umělé hmoty (barvy
červená, nebo černá) se samolepicí fóliíbílá

název
tloušťka

mm
rozměry Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

PROMASEAL PL 1,8 SK 1,9 10 mm x 1075 mm ks 57,50 2,300 D �

PROMASEAL PL 1,8 SK PVC
bílá, červená

2,2 10 mm x 1075 mm ks 71,50 2,860 D �

PROMASEAL XT 1,8 SK 1,9 10 mm x 10 m m 52,00 2,080 D �

PROMASEAL XT 1,8 SK 1,9 10 mm x 20 m m 52,00 2,080 D �

PROMASEAL XT 1,8 SK 1,9 10 mm x 50 m m 52,00 2,080 D �

název / barvy obs. ml bal. ks
skl.
měs

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROMASEAL silikon šedá 310 12 12 ks 462,00 18,500 C �

název obs. ml bal. ks
skl.
měs

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROMASEAL MASTIC 310 12 12 ks 389,00 15,600 C �

název / barvy obs. ml bal. ks
skl.
měs

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROMAT SYSTEMGLAS transp. 310 12 12 ks 277,00 11,100 C �

název
znak

nebezp.
obsah

ml
bal.
ks

skl.
měs

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROMAFOAM HOBBY F+Xn 700 12 12 ks 535,00 21,400 C �

PROMAFOAM PROFI F+Xn 700 12 12 ks 585,00 23,400 C �

nesmí
zmrznout!
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Anglická společnost Pyroplex Limited má více než 30-leté zkušenosti ve výrobě
protipožárních pasivních materiálů. Značka Pyroplex® je velmi dobře známá
a zavedená na trhu pasivních protipožárních materiálů nejen v Evropě, ale i po
celém světě.
Pyroplex Limited nabízí širokou škálu protipožárních zpěňujících těsnění pro
dřevěné, kovové dveře použitelné pro nové aplikace i rekonstrukce, zpěňující
zasklívací těsnění na dveře a stěny a odpovídající škálu konstrukčních produktů
včetně protipožárních manžet, potrubního těsnění, tmelů
a pěn - více na www.pyroplex.cz
Všechny Pyroplex výrobky prošly rozsáhlými zkouškami ve Velké Británii, v Evropě
a po celém světě dle národních a mezinárodních norem, novinkou pro potrubní
manžety, pásky a akrylový tmel je schválení ETA a označení CE. Společnost
Pyroplex® Limited má také zaveden systém řízení jakosti, který splňuje
požadavky ISO 9001:2008

před expanzí

po expanzi

Eurostrip - ekonomické řešení

Protipožární zpěňující pásky  Pyroplex

P
Ř

E
H

L
E

D Použití:

Doba požární odolnost:

iIzolace / Integrita:

Zkušební norma:

Typ schválení:

Ohnivzdorná dveřní soustava

30 až 60 minut

Integrita

BS 476: část 22: 1987

Certifire CF355

Eurostrip, nové ekonomické řešení
těsnění  protipožárních  zpěňujících
pásek Pyroplex.

Eurostrip byl speciálně navržen tak, aby
kombinoval tyto vlastnosti :
výkon, estetiku,  kvalitu a snadnou
instalaci v protipožárním systému.
Eurostrip je dodáván ve dvou rozměrech
a v návinů 350 m.

Eurostrip je dodáván s vysoce
účinnou samolepicí  páskou v návinu
350 m

Protipožární těsnicí páska působením tepla expanduje a utěsní prostor mezi dveřmi a
rámem, a tak  zabrání šíření ohně a minimalizuje  průchod kouře.

Testování a zkoušky PYROPLEX Ltd
Firma Pyroplex Limited investuje obrovské finanční prostředky do testování svých výrobků
ve Velké Británii, Evropě a po celém světě.
Nedávno úspěšně dokončila rozsáhlý
testovací program dle EN norem. Výsledkem
tohoto testovacího procesu je, že celá
výrobní řada konstrukčních protipožárních
produktů získala EN klasifikaci
(klasifikace EI dle EN 13501-2:2007) a
poslední novinkou je obdržení CE značky
pro potr. manžety, pásky a akrylový tmel.
Kromě těchto skutečností má Pyroplex
Limited svou vlastní indikativní pec, a tak
může  vyvíjet nové produkty v souladu
s nejnovějšími platnými standardy.

Výrobní možnosti těsnění PYROPLEX

tučně označené položky zpravidla běžně skladem,ostatní na objednávku.
Na vyžádání sdělíme minimální objednací množství a termín dodání.

Těsnění dveří
1

3
/1

4
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Velikost profilu

(mm)

Pásky

s lepidlem

Metrů na

cívce

Požární

odolnost

10 x 2 30086 250m 30 min

10 x 2.5 8492 250m 30 min

15 x 2 30085 200m 30 min

15 x 2.5 8501 200m 30 min

20 x 1 30057 350m 30 min

20 x 2 30074 200m 30 min

20 x 2.5 8921 150m 30 min

25 x 2.5 8934 100m 30 min

30 x 2 30075 75m 60 min

30 x 2.5 8958 75m 60 min

45 x 2.5 8456 50m 60 min

P
Ř

E
H

L
E

D Použití:

Doba požární odolnost:

iIzolace / celistvost:

Zkušební norma:

Typ schválení:

Ohnivzdorná dveřní soustava

30 až 60 minut

celistvost

BS 476: část 22: 1987

Certifire CF355

Protipožární zpěňující pásky  Pyroplex

Zpěňující  pásky Pyroplex® poskytují
jednoduché utěsnění protipožárních
kovových a dřevěných dveřních křídel
a zárubní. Jsou také ideální pro vyplňo-
vání mezer v budovách, např. dutinové
podlahy, podhledy a pokládání potrubí.
Mohou být umístěny pod dveřní panty,
zámky a zavírací systémy. Zpěňující
pásky jsou ideální pro novostavby nebo
rekonstrukce. Zpěňující pásky Pyroplex®
snadná a rychlá aplikace

Zpěňující pásky Pyroplex® jsou zkoušeny
podle normy BS476: část 22:1987 a podle
dalších mezinárodních norem.

Číslo Osvědčení CertiFire: CF355

výhradně pro výrobce
požárních dveří a příček

systémy pasivní požární ochrany

Protipožární zpěňující páska PYROPLEX - samolepicí

Pyroplex páska 10 x 2,5 mm 849207 2,5 černá 25 350 m 32,60 1,300 C � N

Pyroplex páska 10 x 2,5 mm 8492 2,5 černá 250 750 m 26,30 1,050 C �

Pyroplex páska 15 x 2,5 mm 8501 2,5 černá 200 600 m 36,80 1,470 C �

Pyroplex páska 20 x 2 mm 30074 2,0 černá 200 600 m 46,80 1,870 C �

návin
Objednací

kód
název

Tloušťka
mm

barva
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
EANMjkarton

Protipožární zpěňující páska PYROPLEX EUROSTRIP - samolepicí

Pyroplex páska EUROSTRIP 15 x 2 mm 30163 2,0 černá 350 700 m 24,00 0,960 C �

Pyroplex páska EUROSTRIP 20 x 2 mm 30153 2,0 černá 350 700 m 28,80 1,150 C �

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
název

Tloušťka
mm

barva návin
Objednací

kód
EANkarton



Protipožární těsnění dveří Pyroplex

těsnicí páska
(FO)

Páska s kartáčkem
(PO)

Páska s kart.
s fólií (P+F)

všechna těsnění
jsou samolepící

Páska s 1 těs.
chlopní (SF)

zvukotěsné

Páska se 2  těs.
chlopněmi (TF)

Páska s boční
těs.chlopní

(SDF)

Požární těsnění dveří - Rigid Box

Škála těsnění  Pyroplex® Rigid Box -
tuhá těsnění poskytují tradiční utěsnění
proti ohni a kouři pro ohnivzdorné
hrany a zárubně dřevěných dveří. Jsou
vhodné pro drážky v dřevěných
křídlech dveří nebo zárubní u dveří
jednočinných nebo dvoučinných,
jednokřídlových nebo dvoukřídlových.

Těsnění Pyroplex® Rigid Box jsou
ideální pro novostavby nebo
rekonstrukce.

Těsnění Pyroplex® Rigid Box se
standardně dodávají v délkách
2,1 m, snadná a rychlá aplikace díky
samolepící akrylové pásce.

Těsnění Pyroplex® Rigid Box jsou
testována podle normy
BS 476 část 22: 1987 a podle dalších
mezinárodních norem a vyhovují
požadavkům uvedeným
v osvědčení CERTIFIRE TS35.

Číslo osvědčení - CERTIFIRE Cf355.

Všechny typy těsnění Pyroplex®
Rigid Box jsou na objednávku.
Na vyžádání sdělíme minimální
objednací množství a termín dodání.

P
Ř

E
H

L
E

D Použití:

Doba požární odolnost:

iIzolace / celistvost:

Zkušební norma:

Typ schválení:

Ohnivzdorná výplň dveřní soustavy

30 až 60 minut

izolace a celistvost

BS 476: část 22: 1987

Certifire CF355

PYROPLEX LIMITED doporučuje těsnění 15x4 pro požární
odolnost 30 min. a těsnění 20x4 pro požární odolnost 60 min.

šedá červená krémová

hnědá bílá černá

standardně hnědá ostatní
barvy na zakázku

Protipožární těsnění dveří Pyroplex - Flexible

P
Ř

E
H

L
E

D Použití:

Doba požární odolnost:

iIzolace / :celistvost

Zkušební norma:

Typ schválení:

Protipožární dveřní soustava

30 až 120 minut

celistvost

BS 476: část 22: 1987

Certifire CF355

šedá červená krémová

hnědá bílá černá

standardně bílá, ostatní
barvy na zakázku

Těsnění dveří Pyroplex® Flexible
poskytuje účinné těsnění pro ohnivzdor-
né dřevěné a kovové hrany a zárubně
dveří. Je vhodné pro drážky v dřevěných
křídlech dveří a zárubní, kovových dveří
a zárubní. Těsnění dveří Pyroplex®
Flexible je ideální pro novostavby nebo
rekonstrukce a aplikace byla snadná
a rychlá. Těsnění je samolepicí -
akrylová samolepicí páska.

Těsnění dveří Flexible Pyroplex®  bylo

testováno podle normy BS 476 část 22:

1987 a podle dalších mezinárodních

norem a vyhovuje požadavkům

uvedeným v osvědčení CERTIFIRE

TS35.

Číslo osvědčení - CERTIFIRE CF355.

Použití: Kovová ohnivzdorná dveřní soustava

Doba požární odolnosti

Izolace / celistvost:

30 - 60 minut (orientačně)

celistvost

Safex 20S
30143

Safex 12S
30144

Protipožární těsnění dveří Pyroplex
Protipožární těsnění dveří -  Safex bezpečí a útlum hluku

Těsnění Safex společnosti Pyroplex®
poskytuje  účinnou izolaci proti požáru,
kouři a hluku pro kovové a dřevěné dveřní
soupravy. Těsnění Safex je speciálně
konstruováno jako zpěňující těsnění
s přídavným těsnícím polyuretanovým
praporkem. Safex se instaluje
do novostaveb a rekonstrukcí.

SAFEX lze použít pro jednočinnou dveřní
soupravu a může zajistit požární odolnost
až 60 minut. Těsnění Safex Pyroplex®
se standardně dodává v délkách  2,1 m
s vysoce účinnou samolepicí akrylovou
páskou.
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Samolepicí protipožární těsnění dveří PYROPLEX - RIGID BOX

Rigid Box 10 x 4 FO 8500 4 hnědá 2,1 200 ks 55,50 2,220 C �

Rigid Box 15 x 4 FO 8700 4 hnědá 2,1 150 ks 86,00 3,440 C �

Samolepicí protipožární těsnění dveří PYROPLEX - RIGID BOX s kartáčkem

Rigid Box 10 x 4 mm s kartáčkem PO 8512 4 hnědá 2,1 200 ks 80,00 3,200 C �

Samolepicí protipožární těsnění dveří PYROPLEX - RIGID BOX s kartáčkem s fólií

Rigid Box 10 x 4 mm s kart.s fólií P+F 8510 4 hnědá 2,1 200 ks 80,00 3,200 C �

Rigid Box 15 x 4 mm s kart. s fólií P+F 8710 4 hnědá 2,1 100 ks 117,00 4,680 C �

Samolepicí protipožární těsnění dveří PYROPLEX - RIGID BOX s jednou těsnicí chlopní

Rigid Box 10 x 4 mm s 1 těs. chlopní SF 8524 4 hnědá 2,1 200 ks 80,00 3,200 C �

Rigid Box 15 x 4 mm s 1 těs. chlopní SF 8724 4 hnědá 2,1 100 ks 117,00 4,680 C �

Samolepicí protipožární těsnění dveří PYROPLEX - RIGID BOX se dvěmi těsnícími chlopněmi

Rigid Box 10 x 4 mm se 2 těs.chlopněmi TF 8523 4 hnědá 2,1 200 ks 80,00 3,200 C �

Rigid Box 15 x 4 mm se 2 těs.chlopněmi TF 8723 4 hnědá 2,1 100 ks 117,00 4,680 C �

Samolepicí protipožární těsnění dveří PYROPLEX - RIGID BOX s boční těsnicí chlopní

Rigid Box 10 x 4 mm s boční těs.chlopní SDF 8923 4 hnědá 2,1 200 ks 80,00 3,200 C �

Rigid Box 15 x 4 mm s boční těs.chlopní SDF 8924 4 hnědá 2,1 200 ks 117,00 4,680 C �

název
Tloušťka

mm

název
Tloušťka

mm

název
Tloušťka

mm
Objednací

kód

Objednací
kód

barva délka m karton

karton

barva délka m

název
Tloušťka

mm
barva

Objednací
kód

Objednací
kód

barvanázev
Tloušťka

mm
délka m

Objednací
kód

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

EAN

barva délka m

Cena EUR pro
Slovensko

EAN

EAN

Cena Kč
pro Česko

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

délka m karton

karton Mj

karton

Mjkarton

Mj

Mj

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
název

Tloušťka
mm

barva délka m
Objednací

kód

EAN

EAN

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

Mj EAN
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko

barevné provedení flexibilního těsnění
vhodné pro protipožární interiérové dveře

Kouřiodolné - zvukotěsné
Rd 32 dB dle BS ISO 140-3

vyrobeno
jako jeden díl

1
3

/1
4

Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

výhradně pro výrobce
požárních dveří a příček

systémy pasivní požární ochrany

Pro servisní činnost a opravy dodáváme Promaseal v tyčích

10 mm x 1075 mm nebo v návinu 25 m více na str. 79

Protipožární těsnění dveří Pyroplex Flexibilní- samolepicí

Pyroplex flexibilní PVC 10 x 2,5 mm 8979 2,5 bílá 150 450 m 32,20 1,290 C �

Pyroplex flexibilní PVC 15 x 2,5 mm 8980 2,5 bílá 150 450 m 38,00 1,520 C �

barva návin
Objednací

kód
EANkarton Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

název
Tloušťka

mm

Samolepicí protipožární těsnění dveří PYROPLEX - SAFEX

Safex 12S 12 x 1,8 mm 30 min 30144 1,8 černá 2,1 175 ks 109,00 4,360 C �

Safex 20S 20 x 1,8 mm 60 min 30143 1,8 černá 2,1 100 ks 154,00 6,150 C �

název
Tloušťka

mm
barva délka m

Objednací
kód

EANkarton Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko



Široká škála stavebních produktů poskytuje komplexní nabídku penetračních těsnicích systémů. Celá výrobní řada těchto stavebních prvků byla úspěšně testována
dle EN standardů a nově i schválení ETAu potrubních manžet, pásek a akrylového tmelu.. Výsledkem tohoto testovacího programu je obdržení EN klasifikace

Stavební výrobky

Potrubní manžety

Potrubní manžety Pyroplex® byly navrženy speciálně k obnovení požární odolnosti stěn
nebo podlah, kterými procházejí plastové hořlavé trubky používané na odvod odpadních
vod a drenáže. Lze nimi utěsnit hořlavé trubky o průměru 25 až 400 mm a mohou být
montovány na povrch stěny nebo stropu, popř. být zabudovány dovnitř konstrukce stěny
nebo stropu.
Jsou vhodné k použití na betonových, zděných nebo sádrokartonových příčkách.

Jsou k dispozici ve dvou třídách požární odolnosti: 2 hodiny a 4 hodiny, přičemž každá
verze má příchytky, které zajišťují snadné a rychlé uchycení manžety na místo.

Potrubní manžety Pyroplex® 2 hod. a 4 hod. jsou testovány v PAVUSU a získaly
schválení ETA (CE)

Typická
instalace - aplikace

na stěně

pro více informací
si vyžádejte technický list
a montážní pokyny

Těsnění dveří Pyroplex

Oblast použití
Potrubní manžety Pyroplex® byly navrženy speciálně k zabránění
průniku požáru a horkých plynů přes:
• Betonové, zděné nebo sádrokartonové příčky.
• Betonové podlahové konstrukce.
• Nadzemní aplikace potrubí na odvod odpadních vod a drenáže.
Vlastnosti výrobku
• Potrubní manžety Pyroplex® dosahují požární odolnosti 2 hodiny,

nebo 4 hodiny.
• Manžety s odolností 2 hodiny mají vnější pouzdro z pozinkované oceli.
• Manžety s odolností 4 hodiny mají vnější pouzdro z nerezové oceli.
• Integrované příchytky mají tu výhodu, že manžety lze snadno

upevnit kolem potrubí a otáčet nebo posouvat na požadované místo.

Certifikát Pavus C-216/C5a/2011/0079
Certifikát Certifire č. CF635

Akční výprodej skladových položek

Neopakovatelný výprodej skladových zásob manžet a pásek bez
označení CE se slevou 30 až 40% !!!

Do vyprodání
zásob bez
označení CE !

Manžety a potrubní pásky
Pyroplex má výrobce Pyroplex
ltd (Anglie) od listopadu 2012
označeny NámiCE značkou.
nově naskladněné položky
budou dodávány již s zna-CE
čením v souladu s platností nové
evropské směrnice o uvádění
stavebních výrobků na trh (EU
CPR č. 305/2011), kdy od
1.7.2013 vzniká povinnost
výrobců připojit značeníCE
i pro požární ucpávky.

Protipožarní manžety s CE značkouNOVĚ

ETA - 12/0350

82

systémy pasivní požární ochrany

CE protipožární potrubní manžety PYROPLEX s odolností 2 hod.

CE protipožární potrubní manžety PYROPLEX s odolností 4 hod.

Manžety PYROPLEX s odolností 4 hod. s 40% slevou

Manžety PYROPLEX s odolností 2 hod. s 30% slevou

PPC55-2M 55 60 3 50 ks 255,00 10,200 C �

PPC82-2M 82 60 3 50 ks 270,00 10,800 C �

PPC110-2M 110 60 4 30 ks 294,00 11,800 C �

PPC160-2M 160 60 6 9 ks 540,00 21,600 C �

Počet fixačních
příchytek

ks/
karton

mj
Cena Kč

pro Česko
Objednací kód

vnější průměr
trubky mm

hloubka manžety
Cena EUR

pro
Slovensko

EAN

PPC125-4 125 60 4 9 ks 432,00 17,300 C �

PPC200-4 200 190 7 1 ks 3 610,00 144,000 C �

PPC250-4 250 190 8 1 ks 4 250,00 170,000 C �

1
3

/1
4
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průchody potrubních přípojek - plastové systémy odpadních vodAplikace:

Doba požární odolnosti:

Izolace / celistvost:

120 minut a 240 minut

izolace a celistvost

Zkušební norma

Typ schválení

BS 476: část 20: 1987 a BS EN 1366-3: 2004

CE MARK - 1121-CPD-JA5002

Potrubní pásky PYROPLEX  s odolností 2 hod. s 30% slevou

2
hodiny

ceny uvedeny po slevě

ceny uvedeny po slevě

ceny uvedeny po slevě

PPW55-2 55 70 50 ks 151,00 6,050 C �

PPW82-2 82 98 50 ks 263,00 10,500 C �

PPW110-2 110 130 50 ks 305,00 12,200 C �

PPW160-2 160 190 20 ks 525,00 21,000 C �

EAN
ks/

karton
mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

Objednací
kód

vnější průměr
trubky mm

průměr otvoru ve
stěně / podlaze

výhradně pro specializované
montážní firmy

PPC55-2M-CE 55 60 3 50 ks 365,00 14,600 C � N

PPC82-2M-CE 82 60 3 50 ks 386,00 15,400 C � N

PPC110-2M-CE 110 60 4 30 ks 420,00 16,800 C � N

PPC160-2M-CE 160 60 6 9 ks 770,00 30,800 C � N

PPC25-4-CE 25 60 2 30 ks 463,00 18,500 C � N

PPC32-4-CE 32 60 2 30 ks 463,00 18,500 C � N

PPC40-4-CE 40 60 2 30 ks 463,00 18,500 C � N

PPC48-4-CE 48 60 2 30 ks 469,00 18,800 C � N

PPC55-4-CE 55 60 3 30 ks 480,00 19,200 C � N

PPC68-4-CE 68 60 3 30 ks 497,00 19,900 C � N

PPC82-4-CE 82 60 3 30 ks 520,00 20,800 C � N

PPC110-4-CE 110 60 4 30 ks 550,00 22,000 C � N

PPC125-4-CE 125 60 4 9 ks 720,00 28,800 C � N

PPC135-4-CE 135 60 4 9 ks 865,00 34,600 C � N

PPC160-4-CE 160 60 6 9 ks 1 160,00 46,400 C � N

PPC200-4-CE 200 190 7 1 ks 6 020,00 241,000 C � N

PPC250-4-CE 250 190 8 1 ks 7 080,00 283,000 C � N

PPC315-4-CE 315 190 11 1 ks 9 310,00 372,000 C � N

PPC350-4-CE 350 190 12 1 ks 10 930,00 437,000 C � N

PPC400-4-CE 400 190 14 1 ks 14 570,00 583,000 C � N

Cena EUR pro
Slovensko

EAN

Cena EUR pro
Slovensko

EAN
ks/

karton
hloubka
manžety

mj

mj

vnější průměr
trubky mm

hloubka
manžety

Cena Kč
pro Česko

Objednací kód

Objednací kód
Cena Kč

pro Česko

ks/
karton

Počet fixačních
příchytek

vnější průměr
trubky mm

Počet fixačních
příchytek



Potrubní pásky

Potrubní pásky Pyroplex® byly navrženy
speciálně k obnovení požární odolnosti
stěn nebo podlah, kterými procházejí
potrubní přípojky, plastové hořlavé
trubky používané na odvod odpadních
vod a drenáže.
Potrubní pásky Pyroplex® jsou
k dispozici ve dvou třídách požární
odolnosti: 2 hodiny a 4 hodiny.
Jednoduše se obalí kolem trubky, upevní
lepicím poutkem a zasunou se podél
trubky do dutiny ve stěně nebo podlaze.
Po zasunutí se může dutina kolem
trubky začistit tmelem. Potrubní pásky
Pyroplex® jsou testovány v PAVUSU
a získaly schválení ETA (CE)

Certifikát Pavus C-216/C5a/2011/0080
Certifikát Certifire č. CF635

výhradně pro specializované
montážní firmy

CE zp ující akrylový tmel Pyroplexěň
ě ě ůje používán k ut sn ní lineárních spoj

ve stavebních konstrukcích - zdi, podlahy,
dále p i dot sn ní pr chod kovovýchř ě ě ů ů

ů ů.i plastových prostup potrubí nebo kabel

Akrylový tmel Pyroplex® m ěňá lehce zp ující
vlastnosti, poskytuje požární integritu až 240
minut.

Akrylový tmel  Pyroplex® je testován
v PAVUSU a získaly schválení ETA (CE)

Zpěňující žární  akrylové tmelyprotipo

83

ETA - 12/0351

CE protipožární potrubní pásky PYROPLEX s odolností 2 hod.

CE protipožární potrubní pásky PYROPLEX s odolností 4 hod.

CE Protipožární akrylátový tmel  PYROPLEX

Typická
instalace
- aplikace
na stěně

4
hodiny

Potrubní pásky s CE značkouNOVĚ CE Akrylový tmel

Akrylový tmel

ETA - 13/0659 & ETA - 13/0660

průchody potrubních přípojek - plastové systémy odpadních vodAplikace:

Doba požární odolnosti:

Izolace / celistvost:

120 minut a 240 minut

izolace a celistvost

Zkušební norma

Typ schválení

BS 476: část 20: 1987 a BS EN 1366-3: 2004

CE MARK - 1121-CPD-JA5003

Lineární spáry spojů - pohyblivé spojeAplikace:

Doba požární odolnosti:

Izolace / celistvost:

240 minut

izolace a celistvost

Zkušební norma

Typ schválení

BS EN 1366-3 a BS EN 1366-4: 2009

CE Mark – 0843-CPD-0148

Certifikát Pavus C-216/C5a/2012/0110
Certifikát Certifire č. C 596F

Zpěňující akrylový tmel Pyroplex®
je jednosložkový materiál s vysokým
modulem pružnosti a bez obsahu
halogenů. Tento výrobek je primárně určen
k použití pro vnitřní aplikace. Je vhodný
pro obvody dveří, oken a kovových
přípojek a k použití na lineární, málo
pohyblivé spoje ve stěnách a podlahách.

Zpěňující akrylový tmel Pyroplex®
poskytne protipožární integritu po dobu
až 240 minut v závislosti na aplikaci
a výplňovém materiálu. Materiál je
kompatibilní s běžnými stavebními
materiály.

Protipožární akrylátový tmel  PYROPLEX

Vlastnosti výrobku
� požární odolnost do 240 minut
� vynikající přilnavost na běžné stavební materiály
� prodloužená skladovatelnost ( 24 měsíců)

Použití:
� utěsní spáry lineárních spojů
� utěsní kolem kových a plastových průchodů potrubí
� spoje memi zdmi a podlahou
� kovové prostupy potrubí skrz stěnu a podlahu do průměru 150 mm

2
hodiny

pro více informací si vyžádejte technický list a montážní pokyny

1
3

/1
4
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2WT310PY 310 bílá 25 ks 90,00 3,600 C �

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EANznak neb.mjbarva
obsah
v ml

ks/ kartonObjednací kód

systémy pasivní požární ochrany

PPW55-2-CE 55 70 50 ks 216,00 8,650 C � N

PPW82-2-CE 82 98 50 ks 376,00 15,000 C � N

PPW110-2-CE 110 130 50 ks 436,00 17,400 C � N

PPW160-2-CE 160 190 20 ks 750,00 30,000 C � N

vnější průměr
trubky mm

průměr otvoru ve
stěně / podlaze

Objednací kód EAN
ks/

karton
mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

PPW55-4-CE 55 70 50 ks 365,00 14,600 C � N

PPW82-4-CE 82 98 50 ks 386,00 15,400 C � N

PPW110-4-CE 110 130 50 ks 420,00 16,800 C � N

PPW160-4-CE 160 190 20 ks 770,00 30,800 C � N

vnější průměr
trubky mm

průměr otvoru ve
stěně / podlaze

Objednací kód
ks/

karton
EANmj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

představujeme

AC310WTCE 310 bílá 25 ks 119,00 4,760 C � N

Cena EUR
pro Slovensko

EANks/ karton mj znak neb.
Cena Kč

pro Česko
Objednací kód

obsah
v ml

barva



Těsnění mezi skla - jedinečné řešení spojů standardních a laminovaných skel

Profily G2G - Samolepicí těsnění mezi skla

Oblast použití
• Systémy předělů vnitřního skla.
• Standardní sklo 10 mm a 12 mm.
• Laminované sklo 10,8 mm a 12,8 mm.
• Systémy sprchových koutů.

84

Reddiplex Ltd- anglický výrobce vytla ovaných t  snicích profil na zakázku smezinárodní p  sobností, fungující od roku 1969. Reddiplex Ltd yrábíč ě ů ů v
speciální t  snicí profily pro stavebnictví, automobilový, letecký a námo ní pr  mysl. Ve stavebnictví se v sou asné dob významn prosazují p edevšímě ř ů č ě ě ř
zasklívací profily pro suché zasklívání, profily pro odd  lovací st  ny a p í ky, speciální akustické profily a široká škála dalších speciálníchě ě ř č
t  sn  ní a profil vyráb  ných na míru dle požadavk zákazníkě ě ů ě ů ů

Profil G2G 180°

karton Mj

10710 300 transp. 10/10,8 30 ks 352,00 14,100 C � N

10712 300 transp. 12/12,8 30 ks 363,00 14,500 C � N

Cena EUR pro
Slovensko

EAN
Tloušťka stad.sklo /

lamin.sklo
Cena Kč

pro Česko
Objednací

kód
délka cm barva

Profil G2G 135°

karton Mj

10715 300 transp. 10/10,8 30 ks 390,00 15,600 C � N

10717 300 transp. 12/12,8 30 ks 402,00 16,100 C � N

Cena EUR pro
Slovensko

EAN
Tloušťka stad.sklo /

lamin.sklo
Cena Kč

pro Česko
Objednací

kód
délka cm barva

pro více informací si vyžádejte
technický list a montážní pokyny

specialista na vytlačovaná těsnění

Výhody a vlastnosti profilů G2G:
� nezměněná průhlednost
� čistý, tenký, rovný a úzký spoj
� UV stabilní
� výborná adhese mezi sklem a profilem

a rychlá počáteční lepivost
� přizpůsobení se tolerancím
� teplotní odolnost -40 až +150 C
� délka 3m

1
3

/1
4
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Těsnicí profily G2G nabízí alternativu k silikonu, jejich použitím je dosaženo čistého, rovného a úzkého spoje skel.
Profily G2G jsou vhodné pro standardní sklo 10 a 12 mm a laminované sklo 10,8 a 12,8 mm.

Profil G2G tupý

karton Mj

10811 300 transp. 10/10,8 30 ks 341,00 13,600 C � N

10812 300 transp. 12/12,8 30 ks 352,00 14,100 C � N

Cena EUR pro
Slovensko

EAN
Tloušťka stad.sklo /

lamin.sklo
Cena Kč

pro Česko
Objednací

kód
délka cm barva

Ukázka aplikace
profilu G2G

Profil G2G tenký tvar H

karton Mj

10800 300 transp. 10/10,8 30 ks 197,00 7,900 C � N

10801 300 transp. 12/12,8 30 ks 205,00 8,200 C � N

Cena EUR pro
Slovensko

EAN
Tloušťka stad.sklo /

lamin.sklo
Cena Kč

pro Česko
Objednací

kód
délka cm barva

představujeme

Ukázka neviditelného spojení skel



Akustické a kouřiodolné rohové těsnění R9946 poskytuje efektivní bariéru
proti hluku, průvanu a kouři především u vchodových jednokřídlových a
dvoukřídlových dveří ze dřeva,oceli a kompozitních materiálů.

Útlum hluku dle BS EN ISO 140-3: 1995:  RW 31dB
Parametr kouřotěsnosti: vice než 100.000 testovacích cyklů- průchod
vzduchu 0,12m3/m/hod při tlaku 25 Pa, dle BS EN 1634:4

Akustické a kouřiodolné samolepicí
těsnění R9946

Ukázka aplikace profilů G2G

Profil G2G  ochranný rohový spoj 90°C

Profil G2G tenký tvar H

85

R9946 12x12 černá 2,1 150 ks 119,00 4,760 C �

Cena EUR pro
Slovensko

EANdélka m karton Mj
Cena Kč

pro Česko
Objednací

kód
rozměr

mm
barva

1
3
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Profil G2G  třícestný

karton Mj

10714 300 transp. 10/10,8 30 ks 575,00 23,000 C � N

10716 300 transp. 12/12,8 30 ks 595,00 23,800 C � N

Cena EUR pro
Slovensko

EAN
Tloušťka stad.sklo /

lamin.sklo
Cena Kč

pro Česko
Objednací

kód
délka cm barva

Profil G2G  ochranný rohový 90°

karton Mj

10711 300 transp. 10/10,8 30 ks 440,00 17,600 C � N

10713 300 transp. 12/12,8 30 ks 462,00 18,500 C � N

Cena EUR pro
Slovensko

EAN
Tloušťka stad.sklo /

lamin.sklo
Cena Kč

pro Česko
Objednací

kód
délka cm barva



V Katalogu 2013/14 již neuvádíme položky v akci a výprodeji, protože tyto jsou nově uvedeny již v samostatném letáku
infoOkentěs a na e-shopu. Všechny položky v akci jsou pouze na www.okentes.cz a součástí nově koncipovaného

ceníku v souboru Excel. Bližší informace k tomuto ceníku naleznete na straně 4 tohoto katalogu.

Proč již neuvádíme akce a výprodeje v novém katalogu?

A která z akcí Vás jistě potěší ?

Preferujeme operativnost, proto akce nově budou spíše krátkodobého, několikatýdenního charakteru, jejich vyhlášení
již není podmíněno jejich prezentací a rozesíláním v infoOkentěs, akce vstupuje v platnost vyhlášením na

kdykoliv v průběhu měsícewww.okentes.cz . Akce nám obecně omezují platnost ceníků a cenových nabídek,
proto do ceníku v souboru Excel, s platností obvykle celý měsíc, budou zařazeny pouze položky tuto podmínku splňující.

akce z první ruky na www.okentes.czakce z první ruky na www.okentes.cz

Sleva z Vašich
cen

výhodná akce pro
všechny klienty.
Uvedená sleva se
uplatní na všechny

hladiny odb ruě .

např. při vyhlášené 20%
ak ní slev p i odb ruč ě ř ě

od 600 Kč/24 Eur
bez DPH v katalogových

cenách se uplatní:

15% 32%

místo 15% slevy nakoupíte
p ímo s 32%ř e slevou .

D ě slevale hladin odb ru
vzroste až na 40%.

Pevná cena
bez dalších slev

např. s v až 40% slevouyhlášenou
p i nákupu již od 600 K bez DPHř /24 Eurč

15%    40%
místo 15% slevy získáváte 40%

ě katalogovýchslevu z b žných cen

kusovky kartony

Sleva promítnutaje
na e-shopu i ceníku v souboru Excel

výhodný
jednorázový

nákup „kusovek“
či nejmenšího

balení
pro všechny

výhodný
jednorázový

nákup
ěje podmín n

jednorázovým
odb remě
určeného

množství ůkarton

Sleva je promítnuta
na e shop- u

i ceníku v souboru Excel

vyhlášeno na
www.okentes.cz

popřípadě
i v oOkentěsinf
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Sleva není prom aítnut
- una e shop ani

v ceníku v souboru Excel



SAMOLEPÍCÍ MATERIÁLY,  PÁSKY, FÓLIE, OKENNÍ PROFILY

samolepicí montážní a podložné pásky pro

zasklívání i sádrokarton, maskovací pásky

ochrana dřevěných, plastových rámů oken

textilní pásky

oboustranné pásky montážní

oboustranné pásky kobercové

butylové pásky, oboustranné maskovací

obalové a ochranné materiály, uzavírače kartonů

PE fólie, zakrývací plachty, výstražné pásy,

zakrývací plachty s oky, LDPE pytle do odpadních

košů a popelnic

MIRELON - izolační šnůry a pásy MIREL

STARLON - izolační podložky z polystyrenu

korkové proložky Vitokork, Vitopur, Vitolen,

ventilační mřížky

okenní a zateplovací profily

oboustranné pásky s nosičem

oboustranné pásky zrcadlové

ruční páskovače, ochranné profily Mirelon

oboustranné pásky bez nosiče

oboustranné autopásky, karta UPEPA

balící pásky, pevnostní balící pásky,

havarijní áska, lemovky na koberce,p

samosvařitelná páska, vanová páska

88 - 89

90 - 91

92 - 93

94 - 95

96

97

98

100

101

99

106

102

103

104 - 105

JEDNOSTRANNĚ LEPÍCÍ

OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ

NELEPÍCÍ MATERIÁLY

18 mm

18 mm

soklová páska, tlumící podložky, tlumící body

elektroizolační pásky, výstražné pásky,

trasovací páska, hliníkové a metalizované pásky

butylové a bitumenové pásky, teflonové

keramické pásky, pásky na sadrokarton,

protiprachové a filtrační pásky

hliníkové a laminované

samolepicí pásky VENTURETAPE

®

871
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PE (PETA) 6x2 100 3000 bí, še m 2.01 0.080 D �

6x3 100 3000 bí, še m 2.27 0.091 D �

9x2 100 3000 bí, še m 2.08 0.083 D �

9x3 100 1200 bí, še m 2.45 0.098 D �

9x4 100 1200 bí, še m 3.44 0.138 D �

9x5 50 600 bí, še m 3.71 0.148 D �

9x6 50 600 bí, še m 3.84 0.154 D �

9x8 5 500 še m 5.45 0.218 D �

12x2 100 1200 bí m 3.13 0.125 D �

12x3 100 1200 bí, še m 3.25 0.130 D �

12x5 50 600 bí, še m 4.53 0.181 D �

12x6 50 600 bí, še m 5.00 0.200 D �

15x3 20 1200 še m 4.04 0.162 D �

15x4 50 1200 še m 5.05 0.202 D �

15x5 50 600 bí, še m 5.05 0.202 D �

15x6 50 600 bí, še m 5.85 0.234 D �

15x8 10 600 še m 6.00 0.240 D �

15x10 10 600 še m 6.45 0.258 D �

20x3 20 900 še m 4.54 0.182 D �

20x4 10 450 še m 5.20 0.208 D �

25x3 20 1040 še m 5.95 0.238 D �

30x3 20 600 še m 5.60 0.224 D �

30x4 10 300 bí m 6.95 0.278 D �

30x8 10 300 še m 10.20 0.408 D �

50x3 10 180 še m 8.80 0.352 D �

60x5 10 150 še m 14.10 0.565 D �

150x3 10 še m 33.20 1.330 D �

1000x2 še m 117.00 4.680 D �

rozměr
mm

Mj
Cena EUR

pro Slovensko
EANbarva

Cena Kč
pro Česko

roli kart.označení TN115 (TE121, S52 ZA) 25x3 30 570 še m 2.84 0.114 C �

30x3 30 480 še m 3.37 0.135 C �

50x3 30 270 še m 5.40 0.216 C �

70x3 30 180 še m 7.55 0.302 C �

95x3 30 150 še m 10.10 0.404 C �

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

rozměr kart. Mj EANbarvarolioznačení

TN119 (PEJ3ZA, PEZA) 6x2 20 100* 1800 bí, še m 1.21 0.048 C �

7x2 20 100* 1800 bí, še m 1.68 0.067 C �

9x2 20 100* 1800 bí, še m 1.69 0.068 C �

12x2 20 100* 1100 bí, še m 2.51 0.100 C �

15x2 20 100* 1000 bí, še m 2.77 0.111 C �

19x2 20 800 bí, še m 3.28 0.131 C �

30x2 20 100* 320 bí, še m 4.84 0.194 C �

6x3 20 100* 1800 bí, še m 1.34 0.054 C �

9x3 20 100* 1200 bí, še m 1.86 0.074 C �

12x3 20 100* 1000 bí, še m 2.48 0.099 C �

15x3 20 100* 800 bí, še m 2.84 0.114 C �

20x3 20 460 bí, še m 3.86 0.154 C �

30x3 20 320 bí, še m 5.30 0.212 C �

40x3 20 100* 180 bí, še m 8.40 0.336 C �

50x3 20 180 bí, še m 9.25 0.370 C �

60x3 20 100* 140 bí, še m 12.20 0.488 C �

6x4 20 100* 1600 bí, še m 2.00 0.080 C �

9x4 20 100* 1000 bí, še m 2.42 0.097 C �

12x4 20 100* 800 bí, še m 3.23 0.129 C �

9x5 20 100* 1000 bí, še m 2.87 0.115 C �

12x5 20 100* 800 bí, še m 3.83 0.153 C �

9x6 15 75* 750 bí, še m 3.40 0.136 C �

15x8 15 75* 450 bí, še m 9.30 0.372 C �

EANkart. barva
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
Mjoznačení rozměr roli fólii*)

na těsnění elektrorozv., tlumení vibrací.
odolnost: aplikace: nasákavost:- 40 až + 85 C, krátkodobě až + 100 C +5 až + 50 C pod 5% hmotnosti

o o o

lepidlo: modifikovaný akrylát

Kaučuková samolepicí páska ZK 2115 (100 - 120 kg/m )
3

podkladní páska, nejméně náročná těsnění. Používaná jako podkladní páska pro
sádrokartonové příčky, jako měkká páska pro balení při transportu atd.
odolnost: aplikace: požární odolnost: lepidlo:- 30 až +70 C +5 až +45 C B3 (dle DIN 4102) Hot-melt na bázi

o o

kaučuku

Samolepicí pěnový polyetylén bez krycí fólie
pro sádrokarton (25 kg/m )

3

obdobné použití, barva bílá nebo šedočerná, náviny 100 resp. 50 m na cívce.
odolnost: aplikace: lepidlo: nasákavost:- 40 až +85 C +5 až +50 C termoplastický kaučuk pod 1%

o o

Samolepicí PE páska s krycí fólií (33 kg/m )
3

SAMOLEPÍCÍ, TĚSNÍCÍ A BALÍCÍ MATERIÁLY PRO STAVEBNICTVÍ A VZDUCHOTECHNIKUSAMOLEPÍCÍ, TĚSNÍCÍ A BALÍCÍ MATERIÁLY PRO STAVEBNICTVÍ A VZDUCHOTECHNIKU

JEDNOSTRANNĚ LEPÍCÍ

*) 5 rolí zataveno ve fólii

9/6

9/6

� Polyetylenová, vyztužená vláknem (měrná hmotnost - 33kg/m )
3

� vhodná do automatizovaných provozů díky snadnému odvíjení pásky z role - vnitřní
Ø Ø7,62 cm ý 27,5 cm šířka 30 cm;  celkov ;
� tep. odolnost: - 40 až + 90°C
� lepidlo: akrylátová disperze

VITOLEN 120 ”BOBBINS”
samolepící páska s krycí fólií

páska vyztužená

vláknem

DETAIL

9/6

Pěnová páska spolehlivě fungující jako základní těsnění proti prachu a průvanu,
přerušení tepelného mostu a zamezení nežádoucích styků konstrukcí. Vhodná do
interiérů.
P ednostiř :
� ůvhodná do automatizovaných provoz díky snadnému odvíjení pásky
� výte ná snášenlivost se silikonovými tmelyč
� neobsahuje silikon - vhodná do lakoven

odolnost: aplikace: lepidlo:- 30 až + 85 C +5 až + 35 C Kaučukové
o o

SAMOLEPICÍ MONTÁŽNÍ A PODLOŽNÉ PÁSKY
PRO ZASKLÍVÁNÍ I SÁDROKARTON

Samolepicí PE páska bez krycí fólie (30 kg/m )
3

9x2 640 7680 bí, č 1.76 0.070 C �

9x3 480 5760 bí, č 2.08 0.083 C �

9x4 360 4320 bí, č 2.76 0.110 C �

9x5 300 3600 bí, č 2.96 0.118 C �

Cena EUR
pro Slovensko

označení rozměr
m na
cívce

m/kart.

VITOLEN 120 "BOBBINS"

EANbarva
Cena Kč

pro Česko

ZK 2115 10x2 10 900 če m 4.56 0.182 C �

9x3 10 1000 če m 5.05 0.202 C �

12x3 10 750 če m 6.90 0.276 C �

15x3 10 600 če m 7.65 0.306 C �

19x3 10 470 če m 10.20 0.408 C �

10x4 10 900 če m 5.95 0.238 C �

19x4 10 470 če m 10.30 0.412 C �

10x5 10 900 če m 6.55 0.262 C �

15x5 10 600 če m 8.95 0.358 C �

20x5 10 450 če m 11.60 0.464 C �

30x5 10 300 če m 15.60 0.625 C �

40x5 0 220 če m 23.70 0.950 C �

18x6 10 500 če m 12.90 0.515 C �

10x10 5 450 če m 13.30 0.530 C �

10x12 5 450 če m 18.70 0.750 C �

15x10 5 300 če m 14.50 0.580 C �

19x10 10 470 če m 16.20 0.650 C �

40x10 10 220 če m 34.70 1.390 C �

označení rozměr roli
Cena EUR

pro Slovensko
kart.

Cena Kč
pro Česko

barva Mj EAN

9/6

� polyetylenová, vyztužená vláknem (měrná hmotnost 30kg/m )
3

� vhodná do automatizovaných provozů díky snadnému
odvíjení pásky z role - vnitřní y pro všechny rozměryØ dutink
pásky: 33 mm   vnější cívky uveden v tabulce; Ø

� - 30 až + 85°Ctep. odolnost:
� +5 až +35°Caplikace:
� kaučukovélepidlo:

PE páska na cívce s mřížkou

páska vyztužená

vláknem

DETAIL

12x3 185 100 500 bí, še 2.88 0.115 C �

13x4 240 100 500 bí, še 3.43 0.137 C �

m/kart. EANrozměr
vnější průměr

cívky mm
m na
cívce

barva
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

88 1
3
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název rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

NARCAR - 80 °C, nebalené 12 mm x 50 m 72 ks 15.10 0.605 C �

15 x 50 60 ks 21.60 0.865 C �

19 x 50 48 ks 24.70 0.990 C �

25 x 50 36 ks 32.70 1.310 C �

30 x 50 30 ks 38.50 1.540 C �

38 x 50 24 ks 48.70 1.950 C �

50 x 50 18 ks 62.50 2.500 C �

75 x 50 12 ks 95.00 3.800 C �

(interiérová) nutné nejpozději do

týdne po aplikaci odstranit

název rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ME512 (FO212, G805) 40mm x 100m 2000 m 1.13 0.045 C �

50mm x 100m 2000 m 1.14 0.046 C �

60mm x 100m 2000 m 1.36 0.054 C �

70mm x 100m 1500 m 1.90 0.076 C �

80mm x 100m 1500 m 2.12 0.085 C �

100mm x 100m 1500 m 2.16 0.086 C �

120mm x 100m 500 m 3.12 0.125 C �

150mm x 100m 500 m 3.18 0.127 C �

250mm x 100m 500 m 5.25 0.210 C �

340mm x 100m 500 m 7.15 0.286 C �

400mm x 100m 500 m 8.65 0.346 C �

500mm x 100m 500 m 12.50 0.500 C �

600mm x 100m 500 m 15.50 0.620 C �

700mm x 100m 500 m 17.40 0.695 C �

název rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Maskovací páska 60 oC typ 262 15 mm x 50m 60 ks 11.60 0.464 C �

- nebalená, krepová, interiérová 19 x 50 48 ks 13.90 0.555 C �

24 x 50 36 ks 18.50 0.740 C �

29 x 50 32 ks 22.40 0.895 C �

38 x 50 24 ks 27.80 1.110 C �

50 x 50 24 ks 38.20 1.530 C �

75 x 50 16 ks 63.00 2.520 C �

100 x 50 12 ks 84.00 3.360 C �

Fólie slouží jako ochranný prost edek citlivých materiál p i zpracování, montáži,ř ů ř
transportu, skladování apod.
P ednostiř :
� dočasná UV odolnost (max. 3 měsíce)
� rychlá, snadná a estetická aplikace

materiál: tloušťka: barva: odolnost:LDPE/PP s UV stabilizací 35 transp. modrá - 30 až +70  Cμm
o

aplikace: lepidlo:+10 až + 40  C akryl
o

ME512 Samolepící zakrývací fólie
dříve: FO 212 (G 805) - LPDE samolepicí ochranná fólie tl. 0,05 mm

MASKOVACÍ, OPRAVNÉ, OCHRANNÉ PÁSKY

12/8

jednostranně lepicí páskyjednostranně lepicí pásky

9/6

střední lepivost, krátkodobá teplotní odolnost do 40°C, pro krátkodobé použití v interiéru do 12 hod.

Maskovací páska 40°C / návin 25 m

název rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Maskovací páska 40 oC 18 mm x 25m 48 ks 9.20 0.368 C �

24 x 25 36 ks 11.70 0.468 C �

29 x 25 32 ks 13.40 0.535 C �

36 x 25 24 ks 17.10 0.685 C �

48 x 25 24 ks 22.30 0.890 C �

9/6

TN545 PVC (TV 120) 9x1,5 60 3180 če, še m 4.03 0.161 C �

12x1,5 60 2400 če, še m 5.30 0.212 C �

15x1,5 60 1920 če, še m 6.50 0.260 C �

19x1,5 60 480 če, še m 8.15 0.326 C �

9x3 30 1590 če, še m 5.50 0.220 C �

12x3 30 1200 če, še m 7.10 0.284 C �

Cena Kč
pro Česko

označení rozměr roli Mjkart. barva
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Páska je využívána u konstrukcí montovaných p í ek, ocelových konstrukcí a vzduchoř -č
techniky. St ední tvrdost pásky umož uje p ilnutí pásky na povrchy s drobnýmiř ň ř
nerovnostmi. Vhodná do interiéru i exteriéru. Odolnost vůči UV, povětrnostním vlivům a
řadě chemikálií.
odolnost: aplikace: požární odolnost: lepidlo:- 30 až +70 C +5 až +40 C B1 (dle DIN 4102) Akryl

o o

TN545 PVC páskapěnová (135 - 200 kg/m )
3

� extra tenká páska pro minimální barevné přechodové hrany
� UV stálost 3 měsíce
� malá lepivost pro bezproblémové odstranění z málo stabilních

povrchů
� vhodná na stěrkování, lakování a práci s vodou ředitelnými

materiály

Maskovací páska pro choulostivé prostory
novinka

� extra tenká páska, odolná vůči vlhkosti
� vysoká UV stálost 180 dní
� na hladké, středně hrubé a hrubé povrchy
� střední lepivost
� vhodná na stěrkování a lakování a práci s vodou ředitelnými

materiály

Maskovací páska na vlhké podklady
novinka

� lze použít na silikonové a silikátové fasády (vysoká přilnavost při
použití přítlačného válečku)
� extra pevná, tlustá, podélně rýhovaná páska
� na kámen, beton, omítky a ostatní hrubé povrchy
� UV stálost 21 dní
� vysoká lepivost

� pevná, jemně krepovaná páska odolná vůči vlhkosti
� UV stálost 14 dní
� na hladké povrchy
� střední lepivost

� na drsné (omítka, beton, zdivo) a prašné povrchy
� lze použít i na silikonové a silikátové fasády (vysoká přilnavost při

použití přítlačného válečku)
� pevná, extra tlustá, podélně rýhovaná páska
� UV stálost 21 dní
� vysoká lepivost
� k oblepení při malování a omítání

� pro zlepšení přilnavosti maskovacích pásek

Maskovací páska pro hrubé podklady: omítka, beton, zdivo

Maskovací páska vhodná pro lakované a lazurované povrchy

Maskovací páska na drsné a prašné povrchy

Přítlačný váleček Storch

novinka

novinka

novinka

novinka
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

®

®

®

®

®

®

barva rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

violette 30 mm x 50 m 32 ks 166.00 6.650 C � N

barva rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

červená 38 mm x 50 m 24 ks 180.00 7.200 C � N

barva rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

žlutá 44 mm x 50 m 16 ks 200.00 8.000 C � N

barva rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

modrá 50 mm x 25 m 24 ks 78.50 3.140 C � N

barva šířka válečku ks/bal Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

přítlačný váleček 45 mm 5 ks 48.60 1.940 C � N

12/8

barva rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

sv.modrá 50 mm x 25 m 24 ks 103.00 4.120 C � N



Páska má nízký obsah VOC, odolává prohýbání
a kroucení, má agresivní přilnavost na hladké i
hrubé povrchy. Používá se zejména pro opravy,
barevné označování, slepování, záplatování,
těsnění.
celková tl.: lep. vrstva:0,228 mm kaučuk
Lepivost na oceli: 13,6 N / 25 mm
aplikační teplota: +4 až +93 C

o

108 210GY
jednostranně lepicí tkaninová páska laminovaná PE9/6

celková tl.: lep. vrstva:0,285 - 0,295 mm HOT-MELT
lepivost: pevnost v tahu:12,5 N / 25 mm 90 N / 25mm
teplotní odolnost: + 80 C

o

Jednostranně lepicí tkaninová páska laminovaná PE.
celková tl.: lep. vrstva:0,175 mm syntetický kaučuk
lepivost na oceli: pevnost v tahu:23 N / 25 mm 105 N / 25mm
Teplotní odolnost: -10°C až +70 C

o

DUCT-TAPE

PROMIPÁSKA UNIVERZÁLNÍ

12/8

jednostranně lepicí páskyjednostranně lepicí pásky

Dvojstranně povrstvená syntetická tkanina s náno-
sem polyetylenu na jedné straně a s lepicí vrstvou
ze syntetického kaučuku na straně druhé. Používá
se jako těsnící a izolační prvek pro spec. druhy
balení, bandáže a spoje potrubních vedení atd..

celková tl.: lep. vrstva: lep. síla0,175 mm (+/- 5%) synt. kaučuk
na kov: podélná pevnost:16 N / 25 mm (+/- 5%) 87,5 N / 25mm
(+/- 5%)

Textilní páska 518

TEXTILNÍ PÁSKY LAMINOVANÉ

12/8

tloušťka 0,175 mm

tloušťka 0,285 mm

tloušťka 0,175 mm

tloušťka 0,228 mm

krycí páska pro použití při fasádnických a zed-
nických pracích jako ochrana dřevěných a plasto-
vých profilů, dílců a rámů oken a dveří při nástřiku
barev. Má vysokou přilnavost a nezanechává
stopy po lepidle.
materiál: měkčená PVC folie s příčně zdrsněným povrchem
nosič tl.: celková tl.: tepl. odolnost:0,13 mm 0,16 mm -20 až
+80  C solvent 3,9 N / 25 mm

o lep. vrstva: lep. síla na kov:

Krycí páska 722 PVC
vroubkovaná

12/8

rozměr barva ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30 mm x 33m žlutá 60 ks 34.10 1.360 C �

38 mm x 33m žlutá 48 ks 42.00 1.680 C �

48 mm x 33m žlutá 36 ks 51.50 2.060 C �

rozměr barva
ks /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

38mm x 50m stříbrošedá 24 ks 85.50 3.420 C �

48mm x 50m stříbrošedá 24 ks 90.50 3.620 C �

rozměr barva
ks /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

48mm x 50m
černá, bílá, modrá,

zelená, žlutá, červená
24 ks 95.00 3.800 C �

rozměr barva
ks /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

50mmx10m stříbrošedá 24 ks 60.50 2.420 C �

rozměr barva
ks /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

50mm x 10m stříbrošedá 36 ks 28.30 1.130 C �

název rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

3104H5 40mm x 100m 36 ks 184.00 7.350 D �

50mm x 100m 30 ks 216.00 8.650 D �

75mm x 100m 19 ks 344.00 13.800 D �

100mm x 100m 14 ks 432.00 17.300 D �

300mm x 100m 4 ks 1 300.00 52.000 D �

400mm x 100m 5 ks 1 720.00 69.000 D �

500mm x 100m 2 ks 2 120.00 85.000 D �

600mm x 100m 1 ks 2 540.00 102.000 D �

k ochraněAl a plastových profilů a také na broušenou nerez a strukturované plasty
nosič: barva: lepidlo: celková tl.: lepivost na oceli:PE fólie bíločerná kaučukové 0,100 mm 3,25 N/25 mm
pevnost v tahu: protažení: odolnost proti UV: aplikační teplota:43,75 N/25 mm 250 až 6 měs. +15 až 40°C%

NITTO 3104H5  - samolepicí polyetylenová fólie

samolep. zakrývací LPDE fólie pro venkovní použití, k ochraně drsných nerez,
hliníkových a plastových profilů v šíři 40 až 600 mm. UV odolná až 6 měsíců.
materiál: aplikace: lepidlo:LPDE polyetylenová fólie +15 až + 40 C kaučukové

o

3103 H - LPDE samolepicí ochranná fólie tl. 0,1 mm

Tato fólie s páskou nachází hlavní použití u malířů, lakýrníků a sádrokartonářů pro
vnitřní krátkodobé zakrývání (maskování). Zpětné odlepení probíhá po krátkodobém
použití v suchém prostředí bez zanechání zbytku lepidla na podkladě.

Pro malování a ochranu na  obtížné povrchy: kámen, omítky, atd.. Velmi vysoká
pevnost v interiéru a exteriéru. UV odolnost do 21 dnů.

CQ fólie s papírovou samolepicí páskou

CQ UVX fólie s papírovou samolepicí páskou

12/8

Fólie slouží jako ochranný prost edek citlivých materiál p i zpracování, montáži,ř ů ř
transportu, skladování apod. Nosič tloušťka: : barva:: lepidloLDPE ylátové transp0,080 m akr .m

aplikace: Odolnost proti povětrnostním vlivům:+10 až + 40  C max. 3 měsíce ve venkovním prostředí
o

E Samolep cí0803C i polyetylénová (LDPE) fólie

rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

55 cm x 33 m 35 ks 55.50 2.220 C �

110 cm x 33 m 20 ks 91.00 3.640 C �

140 cm x 33 m 20 ks 101.00 4.040 C �

210 cm x 20 m 24 ks 99.00 3.960 C �

název rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

3103 H 40mm x 100m 36 ks 214.00 8.550 D �

50mm x 100m 30 ks 250.00 10.000 D �

75mm x 100m 19 ks 390.00 15.600 D �

100mm x 100m 14 ks 498.00 19.900 D �

300mm x 100m 4 ks 1 500.00 60.000 D �

400mm x 100m 5 ks 1 990.00 79.500 D �

500mm x 100m 2 ks 2 480.00 99.000 D �

600mm x 100m 1 ks 2 980.00 119.000 D �

9/6

rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

55 cm x 14 m 35 ks 63.00 2.520 C � N

140 cm x 14 m 20 ks 93.00 3.720 C � N

210 cm x 14 m 20 ks 125.00 5.000 C � N

rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

300mm x 250m 1 ks 3 380.00 135.000 D �

400mm x 250m 1 ks 4 540.00 182.000 D �

500mm x 250m 1 ks 5 650.00 226.000 D �

oblepovací páska z měkké umělé hmoty "žlutě příčně
pruhovaná", UV stálost až 6 týdnů. K oblepování okenních
desek, dveřních a okenních profilů. Chrání před
mechanickým namáháním a proto je velmi vhodná ke
zpracování omítek. Použití vnitřní i vnější.
nosič: tloušťka: tepl. odolnost: lepidlo:PVC 0,16 mm do 60°C kaučuk

PVC lepící páska žlutá "STORCH"

12/8

OCHRANA DŘEVĚNÝCH a PLASTOVÝCH RÁMŮ OKEN

rozměr barva ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

38mm x 33m žlutá,příčně pruhovaná 24 ks 48.20 1.930 C �

50mm x 33m žlutá,příčně pruhovaná 24 ks 74.00 2.960 C �

75mm x 33m žlutá,příčně pruhovaná 16 ks 122.00 4.880 C �

90 1
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rozměr tloušťka barva ks/kart m/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

25mm x 50m 0.228 šedá 56 2800 ks 126.00 5.050 C � N

38mm x 50m 0.228 šedá 37 1900 ks 185.00 7.400 C � N

48mm x 50m 0.228 šedá 24 1200 ks 218.00 8.700 C � N

novinka

novinka

UV stálost
až 6 týdnů



Pro opravy a těsnění u automobilů a motocyklů, člunů,
karavanů, v elektrotechnice a domácnosti. Izolační a těsnící
, plastická. Odolná vůči chemikáliím, vodě a UV záření.
protažení: elektrická průraznost:až 600 % 20kV

Samosvařitelná opravárenská páska

Lomený profil z měkčeného PVC. Páska je určena k este-
tickému i funkčnímu zakrytí rohové spáry u vany, umyvadla
atd. Předpokladem pro správnou funkci je vhodný tvar a po-
vrch podkladu. Ideální jsou rovné plochy s hladkým, nesa-
vým a pevným podkladem.

Vanová páska samolepicí

jednostranně lepicí páskyjednostranně lepicí pásky

MOPP fólie s podélnými skleněnými vlákny.
Středně pevnostní, především k fixaci palet, ke
svazkování kovových a plastových profilů,
případně k uzavření těžkých kartonů.
nosič: nosič tl.:MOPP fólie s podél. skl. vlákny 0,030 mm +/-5%
celková tl.: lep. vrstva: lep. síla na0,140 mm +/-5% hot-melt
kov: pevnost podél:19,5 N /25mm +/- 10% 635 N /25mm +/- 10%

Filamentní páska PP - 312
- pevnostní, balící12/8

Samovulkanizační butylkaučuková páska s vysokou odol-
ností vůči vodě, povětrnostním vlivům, a ozónu. Jednoduché
a rychlé použití při instalatérských a elektrikářských pracích,
při havarijních opravách v domácnosti, v autě, při rekreaci
celková tl.: protažitelnostl.: lep. vrstva: teplotní0,5 mm 500 % kaučuk
odolnost: +90 C

o

Havarijní páska

OPRAVNÉ, LEMOVKY, PROTISKLUZNÉ, IZOLAČNÍ PÁSKY

LEMOVKA NA KOBERCE
Lemovka na koberce je jednou z nejběžněji se vyskytujících
textilních pásek. Lemovka je předurčena k lemování
koberců, kde si lze díky barevným provedením zvolit barvu
dle poţadavků. Využití však najde i při ochraně povrchů,
svazování a fixaci v domácnosti i v průmyslu jako technická
páska. Velmi dobře se hodí k bandážování hokejových holí.
nosič: celková tl.:textil-viskóza (105 - 120 g/m ) 0,2 mm

2

síla lep. vrstvy: lepidlo: lepivost na70 - 80 g/m přírodní kaučuk (solvent)
2

oceli: pevnost v tahu: prodloužení při přetržení:4,5N / 25 mm 70N / 25 mm
cca 10 -10 až 70°C% tepl. odolnost:

Pro opravy a těsnění u automobilů a motocyklů, člunů,
karavanů, v elektrotechnice a domácnosti. Izolační a těsnící,
plastická. Odolná vůči chemikáliím, vodě a UV záření.
protažení: odolnost:až 600 % od -40°C do 100°C

Samosvařitelná páska

rozměr barva
ks /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

19mm x 50m transp. 48 ks 37.30 1.490 C �

25mm x 50m transp. 36 ks 52.00 2.080 C �

50mm x 50m transp. 18 ks 104.00 4.160 C �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

19 mm x 5 m černá 20 ks 107.00 4.280 D �

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

48 mm x 10 m

šedá, hnědá, béžová,
zelená, černá, bordó,

modrá
36 ks ks 46.80 1.870 C �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

19mm x 5m černá 48 ks 76.00 3.040 D �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

28 mm x 3,5 m bílá 24 ks 82.00 3.280 D �

38 mm x 3,5 m bílá 20 ks 101.00 4.040 D �

POLINAR EETM
9/6

samolepící  polypropylenová páska určená i pro
automatické balící linky, s možností barevného
potisku. Vhodná  pro použití za nízkých teplot.
nosič: lepidlo: lepivost:polypropylen, přír. kaučuk 200 g/cm,
tepl. odolnost: 110  C

o

PEVNOSTNÍ, BALÍCÍ PÁSKY

MOPP fólie, středně pevnostní lepící páska pro
použití především ke svazkování různých
materiálů.
nosič: nosič tl.: celková tl.:MOPP fólie 0,050 mm +/- 5% 0,068
mm +/- 5% hot-meltlep. vrstva:
lep. síla na kov: 15 N / 25 mm

Strapping páska PP - 165
- pevnostní balící

12/8

standardní jednostranně lepící páska pro použití
především k lepení kartonů a jiných lepenkových
obalů. Páska má zvýšenou UV-stabilitu, která se
projevuje stálostí a dlouhodobým lepícím efektem.
Nosič: nosič tl.: celková tl.:BOPP folie 0,023 mm 0,040 mm
tepl. odolnost: lep. vrstva:-10 až +60 C akrylát

o

Lep. síla na kov: 6 N / 25 mm

standardní jednostranně lepící páska pro použití
především k lepení kartonů a jiných lepenkových
obalů. Páska má zvýšenou UV-stabilitu, která se
projevuje stálostí a dlouhodobým lepícím efektem.
materiál: nosič tl.: celková tl.:PP folie 0,025 mm 0,043 mm
Lep. vrstva: přilnavost:akrylát 5,5 N / 25 mm

PP balící páska 801 PP

PP balící pásky ULITH

BALÍCÍ PÁSKY

12/8

12/8

Páska typ 826 solvent je jednostranná lepicí páska s vysokým teplotním
rozsahem použití určená především k lepení klopových kartonů a jiných
lepenkových obalů. Je vhodná pro potisk, má zvýšenou UV stabilitu, která se
projevuje lepicí stálostí a dlouhodobým lepicím efektem, především pak za
nízkých teplot okolního prostředí.
nosič tl.: celková tl.: tepl. odolnost: lep. vrstva:0,025 mm 0,04   mm -  0 až + C4 3 110

o

solvent, 5N / 25 mmpřilnavost:

PP balící páska Solvent826

tloušťka 0,040 mm

tloušťka 0,043 mm

tloušťka 0,044 mm

rozměr barva
ks/

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

12mm x 66m transp. 144 ks 6.60 0.264 C �

15mm x 66m transp. 120 ks 7.65 0.306 C �

19mm x 66m transp., hnědá 96 ks 9.05 0.362 C �

25mm x 66m transp., hnědá 72 ks 11.20 0.448 C �

38mm x 66m transp., hnědá 48 ks 15.10 0.605 C �

50mm x 66m
žlutá, červená,
zelená, modrá

36 ks 25.60 1.020 C �

75mm x 66m transp., hnědá 24 ks 30.80 1.230 C �

rozměr barva
ks/

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

48mm x 66m ULITH transp., hnědá 36 ks 17.20 0.690 C �

48mm x 66m ULITH bílá 36 ks 20.70 0.830 C �

rozměr barva
ks/

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

48mm x 66m transp., hnědá 72 ks 26.60 1.060 C �

rozměr barva
ks /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

48mm x 66 m transp. 36 ks 25.90 1.040 C �

50mm x 990 m transp. 6 ks 394.00 15.800 C �

rozměr barva
ks /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

25mm x 66m oranžovo-hn 72 ks 27.80 1.110 C �

911
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

19mm x 5m černá 100 ks 34.00 1.360 C �



jednostranně lepicí páskyjednostranně lepicí pásky

celková tl.: pevnost v tahu:0,13 mm 150 N/10 mm
el. pevnost min: el. pevnost po vlhku min:40 kV/mm 35 kV/mm
přilnavost k oceli min: 1,8 N/10 mm
přilnavost k podkladu: 1,5 N/10 mm
používat při teplotě: +5 C až +60 Co o

Velmi lepivá pružná a oděru odolná páska je speciálně vyvinuta pro
vyznačení trasy na podlahách. Avšak se svými vinikajícími vlastnostmi ji lze
použít i pro jiné například opravářské účely.  Pružná, velmi dobrá přilnavost,
odolná oděru.

Elektroizolační páska

Výstražné pásky PP - samolepicí

Výstražné pásky PVC - samolepicí

Trasovací páska, žlutá

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

15 mm x 10 m
bílá, černá, červená, modrá, zel-žlutá,

žlutá, hnědá
100 ks 5.65 0.226 D �

15 mm x 10 m mix barev 10 ks bal 54.50 2.180 D �

SAMOLEPICÍ TEXTILNÍ PÁSKYHLINÍKOVÉ A METALIZOVANÉ - SAMOLEPICÍ

901 ALUMINIUM páska
Hliníková lepící montážní páska s akrylovým lepidlem s vysokou
lepivostí. Certifikovaná dle DIN 4102 B1, klasifikovaná LNE-M1

nosič: krycí proložka:hliníková fólie tl. 0,030 mm silikonový papír
tl. celkem :(bez krycí proložky) cca 0,058 mm
tepl. odolnost: lepidlo:krátkodobě až +100°C akrylové na vodní bázi

9/6

Hliníková samolepící páska
celková tl. 0,070 mm, tl. nosiče: 0,030 mm

Pokovená páska 907 AC(metalizovaná)
celková tl. 0,050 mm, tl. nosiče: 0,030 mm

hliníková páska pro pevná spojení izolačních materiálů,
sloužící také jako parozábrana a montážní páska.

pro tepelné izolace potrubí a vzduchotechniku s kovovým
leskem - stříbrným, má zvýšenou UV stabilitu, nebalená

lepící vrstva: akrylát
krycí vrstva: silikonový papír umístěn na spodní lepivé plošeALU pásky
lepící sílá na kov: 8N / 25mm

materiál: lepidlo:pokovená BOPP fólie akrylátové na vodní bázi
tl. nosiče: celk. tl.: průtažnost:0,030 mm, 0,050 mm 160 %
přilnavost na kov: tepl. odolnost:7,5 N / 25 mm 80°C

AL fólie: tl. 0,030 mm

12/8

AL fólie: tl. 0,030 mm

12/8

název rozměr Mj/ kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

75mm x 50m 16 ks 182.00 7.300 C �

100mm x 50m 12 ks 243.00 9.700 C �

901 ALU 30 AC

název rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ALU PÁSKA 511 50mm x 50m 24 ks 142.00 5.700 C �

název rozměr
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 50m 24 ks 29.90 1.200 C �

75mm x 50m 16 ks 44.90 1.800 C �

100mm x 50m 12 ks 59.50 2.380 C �

907 PP 30 AC
METALL

Páska je určena k estetickému i funkčnímu zakrytí rohové spáry,
je vyrobena z měkčeného PVC a je opatřena samolepicí vrstvou
na obou polovinách. Ideální jsou rovné povrchy s hladkým,
nesavým a pevným podkladem.

Nelepicí profil z měkčeného PVC. Slouží k utěsnění přechodu
mezi usazovací hranou dřezu a pracovní deskou. Jednoduchá
a rychlá montáž díky pouhému nasazení profilu na hranu dřezu.

Samolepicí páska se zrnitým povrchem.
Na kamenné a dlaždicové schody.
Nehodí se na hladké dřevěné schody.

Soklová páska samolepicí

Těsnění kolem dřezu

Protikluzná páska
9/6

detail

samolepící tlumící a protikluzné podložky slouží jako
podklad pod předměty (doma, v kanceláři...), kde mají
zabránit poškrábání povrchu nebo klouzání předmětu.
Čirá barva zaručuje nerušivý vliv na estetiku.

Tlumící podložky 28 ks - samolepící

samolepící plastové body slouží jako tlumiče nárazů
dosedacích ploch skříněk, zásuvek , dveří atd. Čirá barva
zaručuje nerušivý vliv na estetiku.

Tlumící body 40 ks - samolepící

Samolepicí páska je složená z hliníkové fólie s upraveným povr-
chem proti korozi. Je opatřena silnou vrstvou bitumenového le-
pidla s vysokou přilnavostí na hrubé povrchy, vysoká odolnost
vůči UV záření a povětrnostním vlivům bez ztráty těsnicích
vlastností.
Použití: těsnění spojů a spár na plochých střechách, dokonalé
těsnění přechodů oplechování – krytina, zdivo – krytina, těsnění
vzduchotechnických vyústění, těsnění světlíků a jejich napojení
na střechu, opravy střešní krytiny a okapových žlabů, prosklených
fasád apod.

Páska proti zatékání samolepicí

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

55 mm x 5 m bílá, buk 20 ks 236.00 9.450 D �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

4 m bílá 20 ks 66.50 2.660 D �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

25 mm x 18 m černá 360 m 21.40 0.855 D �

25 mm x 3 m černá 18 ks 110.00 4.400 D �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

10 x 10 x 2,5 mm / 28ks transp. 30 blistr 55.50 2.220 D �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

průměr 6,4 mm transp. 30 blistr 56.00 2.240 D �

rozměr materiál
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

50mm x 2 m bitumen 6 ks 123.00 4.920 D �

92 1
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Výstražná páska PP je ve své podstatě běžná balicí páska opatřená černo-žlutým
výstražným potiskem. Výstražnou pásku PP je možné použít k viditelnému přelepování
kartonů při balení zboží, zejména tam, kde je vhodné upoutat pozornost na lepený detail.
Podobně jako výstražnou pásku PVC ji je možné použít ke označování nebezpečných
míst, ostrých hran, či podhledů, ačkoliv je přitom nutné vzít v potaz nižší lepicí schopnosti
pásky na zdivu, omítce a podobných površích. Výstražná páska PP není dlouhodobě
odolná proti UV záření, je tak vyhrazena pro vnitřní použití.

nosič: lepidlo: teplotní odolnost: apl. teplota:polyprop. fólie akryl. na vodní bázi -5 C až +60 C od +10 Co o o

lepivost na oceli: 6,5N / 25 mm

PVC samolepící páska s výstražnými černožlutými pruhy. Slouží k
ohraničení nebezpečného prostoru, například výkopy, jízdní dráhy, vstupy
do dveří, schodů apod.

název rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Výstr. pruh žluto / černý, pravý 50 mm x 66m 36 ks 55.50 2.220 C �

Výstr. pruh žluto / černý, levý 50 mm x 66m 36 ks 55.50 2.220 C �

název rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Varovací páska žluto / černá 50 mm x 33m 48 ks 70.00 2.800 C �

název tloušťka rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Trasovací páska žlutá 0,15 mm 50 mm x 50m 36 ks 116.00 4.640 C � N

novinka
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PROTIPRACHOVÉ A FILTRAČNÍ

NA SPOJE A PROSTUPY

Ukončovací těsnící pásky antiDUST

iIlbruck ME 314 Fólie na spoje a prostupy

Pásky AntiDUST jsou ukončovací protiprachové a filtrační pásky, které
Pro montáž strukturních desek Lexan přímo ve svých manuálech dopo-
ručuje výrobce  koncern General Electric Plastics.
1.Páska šedá perforovaná AD34xx
užitím tohoto typu pásky je zaručené odstranění vody kondenzující na
vnitřních stranách dutin desky, dále zajišťuje ochranu proti průniku pra-
chu, nečistot ze vzduchu (>50u) a hmyzu s garancí min. 10 let. Páska
není odolná proti mechanickému poškození, ztrácí tak filtrační vlastnosti.
Použití: extrémně vlhké prostředí skleníků, zimních zahrad, tropických
pavilonů v botanických zahradách, ZOO a jiných vlhkých prostředích.

2. Páska šedá plná G 36xx
užitím tohoto typu pásky je dokonale zajištěna ochrana proti průniku
prachu, nečistot ze vzduchu (>50u) a hmyzu s garancí min. 10 let. Páska
není odolná proti mechanickému poškození, ztrácí tak filtrační vlastnost,
nezajišťuje odstranění vody, kondenzující na vnitřních stěnách dutin
desky. běžná aplikace PC desekPoužití:

Extrémně lepivá textilní fólie ošetřená akrylovým lepidlem. Fólie se
využívá pro vytvoření vzduchotěsné zábrany zejména na hladkých
a strukturovaných površích. Dříve pod označením FO 314
� vhodná pouze do interiéru
� aplikace od 0 °C do +40°C

Přednosti:
� excelentní teplotní odolnost -30° až +80°C
� velmi vysoká lepivost
� rychlá, snadná a estetická aplikace
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PÁSKY NA SÁDROKARTON

Samolepicí páska na sádrokarton
12/8

Nelepící páska ze skelných vláken, která se používá jako
výztuha sádrokartonových desek
průměr vlákna: pojivo: aplikační teplota:0,013 mm, duroplast +10 C a víceo

Skelná bandáž - nelepící
12/8

KERAMICKÉ PÁSKY

páska pro zasklívání protipožárních konstrukcí. Třída hořlavosti materiálu dle normyB1
DIN 4102 (těžko zápalná). Neobsahuje azbest.
materiál: odolnost:hlinitokřemičitá vlákna vázaná navzájem organickým pojivem do +1100 Co

+5 až + 45 C akryl-latexovéaplikace: lepidlo:o

Perennator Pyrosil B (170 - 250 kg/m )3

název rozměr role kart. barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PYROSIL B keram p. 9 x 3mm 10 m 300 m bí m 8.00 0.320 C �

12 x 3mm 10 m 190 m bí m 10.40 0.416 C �

19 x 3mm 10 m 120 m bí m 15.50 0.620 C �

15 x 4mm 10 m 150 m bí m 14.40 0.575 C �9/6

rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

48 mm x 20 m 100 ks 17.70 0.710 C �

48 mm x 45 m 100 ks 34.10 1.360 C �

50 mm x 90 m 36 ks 68.00 2.720 C �

48 mm x 153 m 100 ks 112.00 4.480 C �

rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50 mm x 25 m 100 ks 18.20 0.730 C �

název šířka x délka tl.desky (mm) Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

AD 3425 25 mm / 33 m 4,5 - 6 - 8 60 ks 477.00 19.100 C �

AD 3438 38 mm / 33 m 10 - 16 - 20 42 ks 570.00 22.800 C �

AD 3450 50 mm / 33 m 25 30 ks 750.00 30.000 C �

G 3625 25 mm / 50 m 4,5 - 6 - 8 48 ks 236.00 9.450 C �

G 3638 38 mm / 50 m 10 - 16 - 20 32 ks 358.00 14.300 C �

G 3650 50 mm / 50 m 25 24 ks 473.00 18.900 C �

60 mm x 0,5 mm 25 125 černá m 13.30 0.530 C �

barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EANm v kartonurozměr m v roli

ME402 BUTYL ALU

12/8

Páska je tvořena samolepicí plastoelastickou butylkaučukovou
hmotou s vysokou lepivostí, která je jednostranně opatřena
pevnou, povětrnostním vlivům a UV odolnou plastohliníkovou fólií.
Slouží pro:
� utěsnění spojů v různých oborech,např. kovové stavební

konstrukce, zimní zahrady, klimatizace, ventilace
� opravy a sanace zvětralých spár, např. skleníků
� vytvoření parotěsných spojů připojovacích spár např. mezi

otvorovou výplní nebo fasádou a přilehlou konstrukcí

Přednosti:
� dobrá přilnavost na řadu podkladů
� UV a povětrnostním vlivům odolná
� plyno a parotěsnost
� jednoduchá, rychlá a levná aplikace

ME10x* BITUMEN ALU

9/6

Univerzálně použitelná samolepicí páska sloužící především k
těsnění, izolaci a napojení přilehlých konstrukcí. Velmi vhodná je k
těsnění spojů kovů, plastů, okapových žlabů, oplechování atik,
střešních oken, potrubí (od hřebene střechy, stěn, drenážních
trubek). Lze aplikovat na zdivo, omítku, beton, dřevo, kovy, ocel,
zinek, hliník a sklo.
� odolnost vůči stárnutí, povětrnostním vlivům a UV záření
� velmi snadné, rychlé a cenově výhodné těsnění spojů a spár

*) 4 = přírodní hliník  5 = olovokód: ;

� lepící elastické pásy (desky), které se dobře přizpůsobují tvaru povrchu
� používají se k odhlučnění dílů karoserií – dveří, zadních blatníků, víka motoru,

kufru auta, dveří či podlah
� před montáží je potřeba povrch dobře odmastit a vysušit. Desky nejlépe

přilnou, pokud se lepí za tepla nejlépe předehřáté fénem nebo horkovzdušnou
pistolí na teplotu 25°C – 30°C
� mohou být dále překryty všemi typy autolaků

BITUMENOVÁ PROTIHLUKOVÁ DESKA - SAMOLEPICÍ tl. 2 mm

Zaručuje výborné dlouhodobé utěsnění všech šroubení. Netvrdne a zabraňuje
zadření šroubů a matek, odolnost vůči vodě, plynu, vzduchu, páře, uhlovodíku,
čpavku.
celková tl.: tepl. odolnost: chemicky inertní0,1mm -200 až +260  Co

Tepelně odoloná teflonová páska, určena k těsnění závitových spojů tlakových
rozvodů vody, vodní páry a tlakového vzduchu.
celková tl.: tepl. odolnost:0,08mm 80 až +240  Co

Teflonová páska - plyn

Teflonová páska - vodo

TEFLONOVÉ, OSTATNÍ PÁSKY

24/18

24/18

Délka role: 25 m

50 x 1,2 25 m 6 150 m 26.30 1.050 D �

75 x 1,2 25 m 4 100 m 40.20 1.610 D �

100 x 1,2 25 m 3 75 m 52.00 2.080 D �

150 x 1,2 25 m 1 25 m 80.00 3.200 D �

Další rozměry na požádání.

EANMj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
šířka x tloušťka (mm) délka role

rolí v
kartonu

metrů v
kartonu

50 x 1,2 10 m 6 60 m 13.10 0.525 C �

75 x 1,2 10 m 4 40 m 18.30 0.730 C �

100 x 1,2 10 m 3 30 m 23.80 0.950 C �

150 x 1,2 10 m 2 20 m 33.50 1.340 C �

200 x 1,2 10 m 1 10 m 43.60 1.740 C �

300 x 1,2 10 m 1 10 m 64.00 2.560 C �

hliník, olovo

EANbarva
šířka x tloušťka

(mm)
délka role

rolí v
kartonu

metrů v
kartonu

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

název rozměr Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

SDP 10, hladká, samolepicí 53 x 19 cm ks 56.00 2.240 D �

SDP 4, struktura, samolepicí 50 x 50 cm ks 132.00 5.300 D �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

12 mm x 12 m bí 250 ks 14.00 0.560 D �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

12 mm x 10 m bí 12 ks 7.25 0.290 D �

931
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Hliníkové a laminované

samolepicí pásky do -23°C

tloušťky od 30 do 610 mikronů

viz. str 94 - 95

aplikace do

-23°C
CW

cold weather



VentureTape 1517 CW
30 mikronová hliníková páska - samolepící

VentureTape 1521 CW
35 mikronová hliníková páska - samolepící

VentureTape 1520 CW
50 mikronová hliníková páska - samolepící

HLINÍKOVÉ a LAMINOVANÉ samolepící pásky

Hliníkové pásky

VentureTape (Clad) 1577 CW
pětivrstvá (6) laminovaná páska - samolepící

emboss

Laminované vícevrstvé pásky
nulová propustnost, absolutní parotěsnost

VentureClad 1577 CW
pětivrstvý (6) laminovaný pás - samolepící

VentureTape 1577NA
pětivrstvý laminovaný pás - nelepící

aplikace do

-23°C
CW

cold weather

Specifické hliníkové a laminované samolepící pásky zn.
Venture Tape jsou pokryty rozpouštědlovým akrylátovým
lepidlem, které bylo speciálně vyvinuto pro aplikaci
v nízkých teplotách a v prostředí s vysokou vlhkostí. Pásky
jsou parotěsné a je možné je použít při práci v zimě až do
teploty -23°C. Tím se tyto pásky odlišují od standardních

samolepicích pásek, u kterých se doporučuje aplikace jen při teplotě do +5°C.
Výrobce doporučuje, aby si kupující provedl u zvolené pásky test vhodnosti
aplikace.

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 50m stříbrná 24 ks 155,00 6,200 C �

75mm x 50m stříbrná 16 ks 229,00 9,150 C �

100mm x 50m stříbrná 12 ks 306,00 12,200 C �

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 45,7m stříbrná 24 ks 199,00 7,950 C �

75mm x 45,7m stříbrná 16 ks 322,00 12,900 C �

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 45,7m stříbrná 24 ks 223,00 8,900 C � D

75mm x 45,7m stříbrná 16 ks 330,00 13,200 C � D

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30mm x 50m stříbrná 40 ks 401,00 16,000 C � D

48mm x 50m bílá 24 ks 725,00 29,000 C �

48mm x 50m černá 24 ks 805,00 32,200 C �

50mm x 50m stříbrná 24 ks 700,00 28,000 C �

50mm x 50m stříbrná emboss 24 ks 655,00 26,200 C �

72mm x 50m bílá 16 ks 1 070,00 42,800 C �

72mm x 50m černá 16 ks 1 150,00 46,000 C �

75mm x 50m stříbrná 16 ks 1 020,00 40,800 C �

75mm x 50m stříbrná emboss 16 ks 985,00 39,400 C �

99mm x 50m bílá 12 ks 1 580,00 63,000 C �

99mm x 50m černá 12 ks 1 610,00 64,500 C �

100mm x 50m stříbrná 12 ks 1 360,00 54,500 C �

100mm x 50m stříbrná emboss 12 ks 1 310,00 52,500 C �

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

500mm x 50m bílá 1 ks 7 420,00 297,000 C �

500mm x 50m černá 1 ks 8 210,00 328,000 C �

500mm x 50m stříbrná 1 ks 6 940,00 278,000 C �

500mm x 50m stříbrná emboss 1 ks 8 000,00 320,000 C �

1000mm x 50m stříbrná 1 ks 13 880,00 555,000 C �

video

video prezentace na

www.okentes.cz

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1000mm x 50m stříbrná 1 ks 10 510,00 420,000 C �

1000mm x 50m stříbrná emboss 1 ks 11 020,00 441,000 C �

Rychlá oprava v zimě i v horku

1 2 3

4
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Vysoce odolná 30 mikronová hliníková lepící
páska s akrylátovým lepidlem. Toto lepidlo
zajišťuje rychlou a vysokou lepivost za nízkých,
normálních i vysokých teplot.
Páska vyniká při aplikacích v náročných teplo-
tách a v prostředí s vysokou vlhkostí.

Aplikace: Primární použití jako těsnící páska
pro sklolaminátové potrubí a kovové rozvody.

Tloušťka bez krycí fólie: 0,06 mm
Minimální aplikační teplota: - 23°C
Minimální teplotní odolnost: - 40°C
Maximální teplotní odolnost: 121°C

Vysoce výkonná 35 mikronová tepelně upravená páska
pokrytá vrstvou kontaktního rozpouštědlového
akrylátového lepidla Venture CW pro nízké teploty.
Páska vyniká při aplikacích v náročných teplotách
a v prostředí s vysokou vlhkostí.

Aplikace: Těsnící lepící páska určená pro zpevnění spojů
tepelných izolací, pro práci s izolacemi ze skelné nebo
minerální vlny. Tvarná fólie se aplikuje snadno na kovové
potrubí a přizpůsobuje se i nerovným povrchům.

Tloušťka bez krycí fólie: 0,07 mm
Minimální teplotní odolnost: - 40°C
Maximální teplotní odolnost: 121°C

Vysoce výkonná 50 mikronová tepelně upravená hliníková fólie
s vrstvou kontaktního rozpouštědlového akrylátového lepidla,
speciálně vyvinutého i pro aplikaci v nízkých a vysokých
teplotách a taky v prostředí s vysokou vlhkostí. Zaručuje vysoký
výkon a dlouhou životnost v extrémních klimatických
podmínkách.
Aplikace: Těsnící lepící páska určená pro zpevnění spojů
tepelných izolací, pro práci s izolacemi ze skelné nebo
minerální vlny. Snadno se aplikuje na nerovné, vláknité nebo
kovové rozvody.
Tloušťka bez krycí fólie: 0,08 mm
Minimální teplotní odolnost: - 40°C
Maximální teplotní odolnost: 121°C

Pětivrstvá (6) laminovaná páska potažená speciálním
akrylátovým lepidlem, které je vhodné do nízkých teplot
a je odolné proti plísním.
Šestá vrstva pásky pouze u bílé a černé barvy.
Aplikace: vhodná do náročných studených podmínek,
pro opravy zastudena, spoje na chladničkách a mraznič-
kách. Ideálně se hodí pro potravinářský a nápojový
průmysl. Atest pro styk s potravinami.
Tloušťka bez krycí fólie: stříbrná - 0,18 mm

bílá, černá - 0,20 mm
stříbrná emboss - 0,36 mm

Minimální provozní teplota: -70°C
Maximální provozní teplota: 149°C (stříbrná, stř. emboss)

120°C ( bílá a černá)

Doprodej

nulová
paropropustnost

nulová
paropropustnost

instalace snadno a rychle bez použití speciálních nástrojů



VentureTape 1555 CW
ochranná páska proti kryogenním výparům - samolepící

Třívrstvá ochranná laminátová páska proti kryogenním výparům
je zhotovena z hliníkové fólie, polyesterového potahu po obou
stranách a potažená rozpouštědlovým akrylátovým lepidlem,
které umožňuje použití při velmi nízkých teplotách pod bodem
mrazu.

Aplikace: pro uzavírání spojů proti výparům při nízkých teplotách
Tloušťka bez krycí fólie: 0,1 mm
Minimální aplikační teplota: -40°C
Maximální teplotní odolnost: 149°C

VentureTape 3243 CW
lepící páska s vysokou teplotní odolností do 200°C

Vysoce odolná 50 mikronová hliníková lepící páska s kontaktním
rozpouštědlovým akrylátovým lepidlem s vysokou tepelnou
odolností do 200°C.
Aplikace: Speciálně navržena pro spojování, těsnění a opravy
spalinových systémů pracujících při vysokých teplotách. Snadno
se aplikuje na kovové potrubí a je vhodné i pro nerovné
a nepravidelné povrchy.
Tloušťka bez krycí fólie: 0,10 mm
Minimální aplikační teplota: -40°C
Maximální teplotní odolnost: 218°C

emboss

VentureClad 1578 CW
třívrstvá laminovaná páska - samolepící

VentureTape 1576 CW
dvouvrstvá laminovaná páska - samolepící

Dvouvrstvá laminovana páska potažená
speciálním akrylátovým lepidlem, které je
vhodné do nízkých teplot.

Aplikace: jako obklad pro izolaci, k zabránění
pronikání výparů z injektáže spár, jako
doplňkový produkt oplášťovacího systému
VentureClad

Tloušťka bez krycí fólie: bílá - 0,10 mm
černá - 0,081mm

Minimální provozní teplota: -70°C
Maximální provozní teplota: 120°C

VentureTape 1524 CW
vyztužená laminovaná páska - samolepící

Dvousměrně vyztužená hliníková fólie
potažená speciálním akrylátovým lepidlem,
které je vhodné do nízkých teplot a do vlhkého
prostředí.
Aplikace: pro utěsnění spojů izolačních desek
KINGSPAN 15 a také jako těsnění proti
výparům na izolačních výrobcích s hliníkovou
výztuží

Tloušťka bez krycí fólie: 0,18mm
Minimální provozní teplota: -40°C
Maximální provozní teplota: 85°C

VentureTape 1553 CW
vyztužená samolepící páska

Obousměrně vyztužená černá hliníková laminovaná
páska s rozpouštědlovým akrylátovým lepidlem,
vhodným i pro použití v nízkých teplotách. Kombinuje
rychlé lepení za normálních teplot a vysokou výkonnost
při nižších aplikačních a provozních teplotách.

Aplikace: Vysoce výkonná lepící páska navržená pro
těsnění a spojování hliníkových povrchů izolačních
desek.

Tloušťka bez krycí fólie: 0,22mm
Minimální teplotní odolnost: -40°C
Maximální teplotní odolnost: 116°C

Speciální pásky

VentureClad Plus 1579 CW
třináctivrstvý  laminovaný pás - samolepící

VentureClad Plus 1579 NA
třináctivrstvý laminovaný pás - nelepící

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

584mm x 22,8m stříbrná 1 ks 9 060,00 362,000 C �

584mm x 22,8m stříbrná emboss 1 ks 10 080,00 403,000 C �

990mm x 50m stříbrná 1 ks 23 240,00 930,000 C �

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

stříbrná 40 ks 341,00 13,600 C � D

stříbrná emboss 40 ks 419,00 16,800 C � D

stříbrná 24 ks 540,00 21,600 C �

stříbrná emboss 24 ks 655,00 26,200 C �

stříbrná 16 ks 810,00 32,400 C �

stříbrná emboss 16 ks 980,00 39,200 C �

stříbrná 12 ks 1 080,00 43,200 C �

stříbrná emboss 12 ks 1 310,00 52,500 C �

30mm x 50m

50mm x 50m

75mm x 50m

100mm x 50m

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 50m stříbrná 24 ks 282,00 11,300 C �

75mm x 50m stříbrná 16 ks 424,00 17,000 C �

100mm x 50m stříbrná 12 ks 605,00 24,200 C �

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

75mm x 50m černá 24 ks 580,00 23,200 C �

100mm x 50m černá 16 ks 770,00 30,800 C �

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 50m šedá 24 ks 456,00 18,200 C �

75mm x 45,7m stříbrná 24 ks 685,00 27,400 C �

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 50m stříbrná 24 ks 500,00 20,000 C �

75mm x 50m stříbrná 16 ks 750,00 30,000 C �

VentureTape 1163CW
silně lepící oboustranná páska pro náročné aplikace

více na straně 96
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nulová
paropropustnost

nulová
paropropustnost

nulová
paropropustnost

Třívrstvá laminovaná páska potažená speciálním
akrylátovým lepidlem, které je vhodné do nízkých teplot.
Vysoce odolná proti propíchnutí a přetržení.

Aplikace: jako obklad pro izolaci, k zabránění pronikání
výparů z injektáže spár, jako doplňkový produkt
oplášťovacího systému Venture Clad

Tloušťka bez krycí fólie: stříbrná - 0,106 mm
stříbrná emboss - 0,21 mm

Minimální provozní teplota: -70°C
Maximální provozní teplota: 149°C

Třináctivrstvá  vysoce pevnostní
laminovaná páska potažená
speciálním akrylátovým lepidlem,
které je vhodné pro aplikace v nízkých
teplotách a v prostředí s vysokou
vlhkostí.
Aplikace: použití pro izolace
ve vzduchotechnice
Tloušťka bez krycí fólie:
stříbrná - 0,45 mm,
stříbrná emboss - 0,61 mm
Minimální provozní teplota: -70°C
Maximální provozní teplota: 120°C

nulová
paropropustnost

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30mm x 50m černá 40 ks 251.00 10.000 C � D

bílá 24 ks 390.00 15.600 C �

černá 24 ks 411.00 16.400 C �

bílá 16 ks 565.00 22.600 C �

černá 16 ks 590.00 23.600 C �

50mm x 50m

75mm x 50m

HLINÍKOVÉ a LAMINOVANÉ samolepící pásky



OBOUSTRANNÉ PÁSKY MONTÁŽNÍ

OBOUSTRANNÉ PÁSKY S NOSIČEM

lepidlo: modifikovaný akrylát
+5 C až + 50 Caplikace: o o

lepivost: 20 N / 25 mm při 20 C, 12 N / 25 mm při 70 Co o

tepl. odolnost: -40 C až + 85 Co o

Oboustranně lepící páska s velmi dobrou odolností
proti stárnutí, UV záření, vodě i teplu.
nosič: lepidlo:textilní mřížka modifikovaný akrylát
celková tl.: lepivost:0,265 mm 55 N / 25 mm
tepl. odolnost: -40 C až + 110 C, krátkodobě +130 Co o o

aplikační tepl. : +5 C až + 50 Co o

Páska je ur ena pro interiérové aplikace, kde sloužíč
jako fixa ní prost edek pro p edm ty s nízkouč ř ř ě
hmotností nebo v kombinaci s lepidlem pro vyšší
zát že.Vhodná do interiéru i exteriéru. Materiál musíě
být chrán n p ed UV zá ením.ě ř ř
nosič: lepidlo:pěněný zesítěný polyetylén akryl
aplikace: tepl. odolnost:+5 C až + 40 C -30 C až + 85 Co o o o

Oboustrann lepicí páska vhodná pro aplikaceě
vyžadující nízkou tlouštku lepeného spoje. Bývá
zejména používána pro lepení lišt, emblému a
lehkých obkladových desek. Vhodná do interiéru i
exteriéru. Materiál musí být chrán n p ed UVě ř
zá ením.ř
lepidlo: aplikace:akryl +10 C až + 50 Co o

tepl. odolnost: -40 C až + 70 Co o

Oboustranně lepící páska se stlačitelným pěnovým
nosičem a modifikovaným akrylátovým lepidlem.
Montáže háků, držáků a dávkovačů v sanitě. Lepení
displejů a produktových mustrů. Vhodné k lepení skel,
plexi a zrcadel.
lepidlo: modifikovaný akrylát
tepl. odolnost: -40 C až + 90 Co o

DULET - z pěnového polyetylénu

S - 3455.10

TN118 Oboustrann lepicí PE páskaě (33 kg/m ) (TE 210, V1200)3

TN120 Oboustrann lepicí PE páskaě (200 kg/m ) (TE 220, V1400)3

DUPLOCOLL 5011

12/812/8

9/6

9/6

9/6

9/6

DUPLOCOLL 5110 Montážní oboustranně lepící páska LOHMAN do -10°C
vysoká počáteční i konečná lepivost, pevnost ve
střihu, odolnost proti chemikáliím a čistícím
prostředkům. Vhodné pro drsné a nerovné povrchy.
Universální použití.
nosič: krytí: celk. tl: ,PE pěna tl. 1mm, PE fólie žlutá tl. 0,1mm, 1,1mm
tepl. odolnost: lepidlo:-40 až 90°C modifikovaný akrylát

Beznosičové, oboustranně lepicí pásky s pev-
nostním, čistým, akrylátovým lepidlem pro extrémní
použití. Lepení skla, plexi, kovů, keramiky, UH.
Vysoká odolnost proti počasí, stárnutí, chemickým
přípravkům.
lepidlo: čistý akrylát
tloušťka: 0,5 mm (HPT500), 1 mm (HPT 1000), 2 mm (HPT 2000)

o o otepl. odolnost: -40 C až +100   C, krátkodobě +150  C

DUPLOCOLL CPT (HPT)500, 1000, 2000

OBOUSTRANNÉ PÁSKY BEZ NOSIČE

24/18

nosič: PP fólie
barva: transparentní
lepivost: na nerez 34N/25mm
pevnost v tahu: podélně 158N/25mm
protažitelnost: 200%
aplikace: -40 až 93°C

VT1163 - silně lepící oboustranná páska pro náročné aplikace

Beznosičová, neorganická, ekologická, transferní
páska s vysokou počáteční lepivostí.
lepidlo: celková tl.:akrylát 0,05 mm
tepl. odolnost: -40  C až + 120  Co o

DUPLOCOLL 50 U (UNILOK)

12/8

oboustranně lepicí páskyoboustranně lepicí pásky

rozměr role Mj/kart barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

6 x 1 mm 10 m 1500 bílá m 3.82 0.153 C �

10 x 0,8 mm 10 m 900 bílá m 4.58 0.183 C �

15 x 0,8 mm 20 m 1200 bílá m 6.75 0.270 C �

20 x 0,8 mm 20 m 900 bílá m 8.40 0.336 C �

15 x 3 mm 10 m 600 šedá m 7.50 0.300 C �

rozměr role Mj/kart barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

6 x 2 mm 30 m 1140 bí,še m 1.78 0.071 C �

9 x 2 mm 30 m 750 bí,še m 2.61 0.104 C �

15 x 2 mm 30 m 450 bí,še m 4.11 0.164 C �

19 x 2 mm 30 m 360 bí,še m 5.10 0.204 C �

9 x 4 mm 30 m 750 bí,še m 3.88 0.155 C �

15 x 3 mm 30 m 450 bí,še m 4.60 0.184 C �

rozměr role Mj/kart barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4 x 0,8 mm 50 m 2800 černá m 2.70 0.108 C �

rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

20mm x 50 m 12 ks 685.00 27.400 C �

rozměr role Mj/kart barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

8 x 0,265 mm 10 m 1120 sv. béž. m 5.85 0.234 C �

10 x 0,265 mm 10 m 900 sv. béž. m 6.10 0.244 C �

15 x 0,265 mm 10 m 600 sv. béž. m 6.35 0.254 C �

20 x 0,265 mm 10 m 450 sv. béž. m 7.45 0.298 C �

název rozměr role Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

DC CPT 500 F transp. 6 x 0,5 mm 65 m 50 ks ks 660.00 26.400 C �

DC CPT 500 F transp. 9 x 0,5 mm 5 m 33 ks ks 83.00 3.320 C �

DC CPT 500 F transp. 9 x 0,5 mm 65 m 50 ks ks 990.00 39.600 C �

DC CPT 500 F transp. 12 x 0,5 mm 65 m 25 ks ks 1 320.00 53.000 C �

DC CPT 1000 F transp. 6 x 1,00 mm 33 m 33 ks ks 499.00 20.000 C �

DC CPT 1000 F transp. 9 x 1,00 mm 33 m 33 ks ks 660.00 26.400 C �

DC CPT 1000 F transp. 12 x 1,00mm 33 m 25 ks ks 875.00 35.000 C �

DC CPT 2000 F transp. 6 x 2,00 mm 16,5 m 33 ks ks 456.00 18.200 C �

DC CPT 2000 F transp. 9 x 2,00 mm 16,5 m 34 ks ks 685.00 27.400 C �

rozměr role Mj/kart barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

6 x 0,05 mm 50 m 50 ks transp. ks 37.60 1.500 C �

9 x 0,05 mm 50 m 33 ks transp. ks 56.50 2.260 C �

12 x 0,05 mm 50 m 25 ks transp. ks 75.00 3.000 C �

15 x 0,05 mm 100 m 10 ks transp. ks 188.00 7.500 C � N

odolnost vůči nízkým teplotám,
nevykazuje ztrátu lepivosti při -10°C

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

19mm x 55m transparent 32 ks 239.00 9.550 C � N

50mm x 50m transparent 24 ks 475.00 19.000 C � N

96 1
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rozměr role Mj/kart barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

9 x 1 mm 50 m 33 bílá ks 240.00 9.600 C �

12 x 1 mm 50 m 25 bílá ks 320.00 12.800 C �

15 x 1 mm 50 m 20 bílá ks 402.00 16.100 C �

19 x 1 mm 50 m 16 bílá ks 510.00 20.400 C �

19 x 1 mm 10 m bílá ks 107.00 4.280 C �

kompletní nabídku hliníkových
a laminovaných pásek najdete

na str. 94 - 95

nahrazuje D316VT ve výrazně příznivější ceně



Lepení zrcadel a jiných pevných předmětů, sklo,
kov, keramika, plexi, PVC, Polyamid, Polyester,
PC, PUR, Melamin
nosič: PE pěna
lepidlo: akrylát
tl. nosiče: 0,8 mm
obj. hmotnost: 100 kg/m3

o otepl. odolnost: -40 C až +7 0 C
aplikace. teplota: +18 C až +30 Co o

Lepení zrcadel a jiných pevných předmětů, sklo,
kov, keramika, plexi, PVC, Polyamid, Polyester,
PC, PUR, Melamin, pro lepení nerovných
povrchů
materiál: PE pěna
lepidlo: akrylát
tl. nosiče: 1,6 mm
obj. hmotnost: 70 kg/m3

o otepl. odolnost: -40 C až +7 0 C
aplikace. teplota: +18 C až +30 Co o

VITOMOUNT 125 SS - 100

VITOMOUNT 125 SS - 70

OBOUSTRANNÉ PÁSKY ZRCADLOVÉ

12/8

12/8

PROMIPÁSKA MONTÁŽNÍ INTERIÉR - OBOUSTRANNÁ

PROMIPÁSKA MONTÁŽNÍ EXTERIÉR - OBOUSTRANNÁ

Oboustranná páska vyztužená lepicí tkaninou  tzv.
kobercová páska, určená především pro zákládání
podlahových povrchů, krytin a koberců, určená pro
všechny druhy podkladových materiálů vyjma
umělého kamene a mramoru.
celk. tl.: , nosič: lepidlo:0,22 mm viskózní tkanina báze kaučuk
tepl. odolnost: -20 C až + 70 Co o

PP 468 - vyztužená tkaninou, nebalená

12/8

Upevňování zrcadel, různých kovových a plastových dílů,
lišt a profilů. Pro lepení v zásadě všech materiálů s rovným,
hladkým a neprodyšným povrchem: kov, sklo, zrcadla,
leštěný kámen, glazovaná keramika, umakart, plexisklo,
PVC, polyamid, polyester, akrylát a polyuretan
Páska se střední počáteční lepivostí a vysokou konečnou
pevností spoje, dobrou odolností proti vlhkosti. teplotní
odolnost -40 + 70°C tloušťka 0,8 mm , lepidlo-akrylát

Oboustranně lepicí páska s velmi dobrou odolností proti
povětrnostním vlivům, UV záření, vodě, olejům, prachu a
solím. Určená pro trvalé lepení různých dílů z kovu, skla,
PVC apod. ve venkovním prostředí.

oboustranná samolepicí upevňovací páska pro
vysoké nároky. Velmi vysoká počáteční lepivost
a vynikající konečná pevnost spoje pod vysokým
zatížením, pro pernamentní montáž pro vnitřní
i venkovní použití, zvláště doporučováno pro
upevňování zrcadel.
nosič: PE pěna
krycí vrstva: hnědý silikonový papír
lepidlo: akrylát
tl. nosiče: 1 mm

o otepl. odolnost: -40 C až +7 0  C

VITOMOUNT 125 SS - 70 PBR

12/8

SNADNÉ
TRHÁNÍ

SNADNÉ
TRHÁNÍ

OBOUSTRANNÉ PÁSKY KOBERCOVÉ

Oboustranná páska nevyztužená tzv. kobercová
páska, určená především pro zákládání pod-
lahových povrchů, krytin a koberců, určená pro
všechny druhy podkladových materiálů vyjma
umělého kamene a mramoru.
celk. tl.: , nosič: lepidlo:0,11 mm PP folie báze kaučuk
tepl. odolnost: -20 C až + 70 Co o

PP 469 - nevyztužená, nebalená

možná náhrada
za S-4434 LW12/8

oboustranně lepicí páskyoboustranně lepicí pásky

DUPLOCOLL 918 (DUPLOMONT)

24/18

Oboustranná pěnová lepicí páska k montážím a trvalému
upevňování na prakticky všech hladkých a drsných
plochách. Vhodná i do vlhkých prostor.
nosič: lepidlo: tloušťka:polyetylénová pěna, bílá čistý akrylát 1 mm; ;

o otepl. odolnost: -40 C až +95   C

Páska s vysokou počáteční lepivostí a konečnou pevností
spoje. Upevňování zrcadel, různých kovových a plastových
dílů, lišt a profilů. Pro lepení v zásadě všech materiálů s
rovným, hladkým a neprodyšným povrchem: kov, sklo, zrcadla,
leštěný kámen, glazovaná keramika, umakart, plexisklo, PVC,
polyamid, polyester, akrylát, poluretan, PP, PE.
lepidlo: syntetický kaučuk
tloušťka: 1 mm

o otepl. odolnost: -40 C až +60 C

UPEPA - SAMOLEPICÍ KARTA

rozměr Mj/kart m/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

38 mm x 5 m 96 720 ks 9.65 0.386 C �

50 mm x 5 m 80 400 ks 13.20 0.530 C �

50 mm x 10m 60 600 ks 22.60 0.905 C �

25 mm x 25m 54 1350 ks 27.00 1.080 C �

38 mm x 25m 36 900 ks 43.00 1.720 C �

50 mm x 25m 30 750 ks 53.00 2.120 C �

rozměr Mj/kart m/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50 mm x 5 m 80 400 ks 23.90 0.955 C �

50 mm x 10m 60 600 ks 44.40 1.780 C �

38 mm x 25 m 36 900 ks 80.50 3.220 C � N

50 mm x 25m 30 750 ks 106.00 4.240 C �

rozměr role Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

9 x 0,8 mm 66 m 2244 m 4.92 0.197 C �

12 x 0,8 mm 66 m 1782 m 6.50 0.260 C �

15 x 0,8 mm 66 m 1386 m 7.80 0.312 C �

19 x 0,8 mm 66 m 1122 m 10.30 0.412 C �

19 x 0,8 mm 5 m 64 ks 83.50 3.340 C �

25 x 0,8 mm 66 m 858 m 13.10 0.525 C �

rozměr role Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

19 x 1,6 mm 66 m 1122 m 9.85 0.394 C �

19 x 1,0 mm 66 m 1122 m 9.95 0.398 C �

19 x 1,0 mm 5 m 64 ks 80.00 3.200 C �

rozměr role Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

19 x 1,0 mm 66 m 1122 m 9.85 0.394 C �

19 x 1,0 mm 5 m 64 ks 80.00 3.200 C �

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

19 mm x 5 m bílá 16 blistr 124.00 4.960 C �

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

19 mm x 5 m černá 20 blistr 103.00 4.120 C �

rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

150 x 200 mm 20 ks 51.50 2.060 C �

rozměr role Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

9 x 1 mm 50 m 33 ks 294.00 11.800 C �

12 x 1 mm 10 m 33 ks 90.00 3.600 C �

12 x 1 mm 50 m 25 ks 384.00 15.400 C �

15 x 1 mm 50 m 20 ks 490.00 19.600 C �

19 x 1 mm 10 m 20 ks 114.00 4.560 C � N

19 x 1 mm 25 m 16 ks 316.00 12.600 C �

19 x 1 mm 50 m 16 ks 595.00 23.800 C �

25 x 1 mm 10 m 12 ks 187.00 7.500 C �

25 x 1 mm 50 m 12 ks 785.00 31.400 C �
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celková tl. 0,11mm

celková tl. 0,22mm



Oboustranně lepicí a těsnicí páska na bázi butylkaučuku
s plastoelastickými vlastnostmi vhodná pro:
- vytvoření parotěsné připojovací spáry mezi fólií a okenní

nebo fasádní konstrukcí
- lepení fólií na kovy, dřevo, plasty, beton a kámen
další oblasti využití: výroba karavanů, chladící a klimati-
zační technika, výroba přístrojů, automobilový průmysl.

nosič: třída hořlavosti:bez nosiče B2, normálně
zápalná dle DIN 4102 -40  C až +90  Ctepl. odolnost: 0 0

aplikační teplota: barva:0 0+5  C až +35  C černá

Parotěsná těsnění, napojování izolačních fólií, těsnění
spojů plechů atd.
Nosič: lepidlo: barva:PE mřížka / gáza Butyl kaučuk černá
lepící síla: tepl. odolnost:20N / 25 mm -20 C až +60 C0 0

aplikační teplota: +5 C až +50 C0 0

TN421 Butylová páska se sítí (TB 211, illbruck BUTYL+, A31)

ME403 Butylová páska (TB 210, illbruck BUTYL, A30)

BUTYLOVÉ PÁSKY

Použití zejména pro lepení ozdobných a ochranných lišt,
štítků a emblémů z různých materiálů na karosérii vozidla.
Odolná proti UV, vodě, prachu
a solím.
lepidlo: akrylát
tloušťka: 0,8 mm

o otepl. odolnost: -40 C až +90   C

Oboustranně lepicí pěnová páska s vysokou teplotní
odolností -40° ž +100°C pro upevňování různých prvkůa
do interiéru (držáky, stojánky, teploměry, hodiny, zrcátka
atd.) Na hladké a méně porézní povrchy. Páska odolává
působení tepla a slunečních paprsků na lepený spoj a
pěnový nosič zajišťuje vyrovnání mírných nerovností
lepených spojů.

AUTOPÁSKA - EXTERIÉR

AUTO - INTERIÉR oboustranná karta

24/18

Maskovací páska STORCH "silně lepící"
Oboustranná lepící fóliová páska s okrajovými proužky
bez lepidla, střední síla lepení. Odolnost proti UV záření
až do 30 dnů. Pro výrobu malých a velkoplošných krytů,
např. pro okna a dveře, k okrajově přesnému
oblepování a k přesnému ořezání přes hranu bez
lepidla. Vhodné pro vnitřní a vnější použití.
nosič: tloušťka: tepl.PVC, dvoustranně nanesené lepidlo 0,13 mm
odolnost: lepidlo:do 80°C akrylát

6/3

OBOUSTRANNÉ MASKOVACÍ

Lepení popisků, emblémů, clon, držáků a extrudovaných
gumových profilů v automobilovém průmyslu. Duplocoll
910 F splňuje specifikace v automobilovém průmyslu pro
vnitřní i vnější použití. Výtečná odolnost proti UV záření a
chemikáliím, povětrnostním vlivům.
nosič: polyetylénová vinylacetátová kopolymerizovaná pěna
lepidlo: tloušťka:čistý akrylát 0,8 až 1 mm

o otepl. odolnost: -40 C až +95   C

DUPLOCOLL 910 F AUTOPÁSKA

OBOUSTRANNÉ AUTOPÁSKY

24/18
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oboustranně lepicí páskyoboustranně lepicí pásky

upozornění: vlastní aplikace na základě vlastních zkoušek

Tučně uvedené položky obvykle skladem ve Valašském  Meziříčí.

Položky označené takto       jsou vhodné pro maloobchodní prodej

rozměr role Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

9 x 1 mm 10 m 33 ks 87.00 3.480 C �

12 x 1 mm 10 m 25 ks 116.00 4.640 C �

15 x 1 mm 10 m 20 ks 145.00 5.800 C �

19 x 1 mm 10 m 25 ks 184.00 7.350 C �

rozměr role Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

9 x 0,8 mm 5 m 22 ks 87.50 3.500 C �

Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

22 ks 71.00 2.840 C �

rozměr

90mm x 140mm

98 1
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15 x 1,0 15 m 10 450 m 7.95 0.318 D �

10 x 1,5 25 m 22 550 m 7.55 0.302 D �

15 x 1,5 25 m 18 450 m 11.60 0.464 D �

20 x 1,5 25 m 14 350 m 14.40 0.575 D �

Cena EUR
pro Slovensko

EANMj
Cena Kč

pro Česko
šířka x tloušťka

(mm)
délka role

rolí v
kartonu

metrů v
kartonu

9 x 1 15 m 32 480 m 6.95 0.278 C �

12 x 1 15 m 25 375 m 8.75 0.350 C �

15 x 1 15 m 20 300 m 10.90 0.436 C �

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
šířka x tloušťka

(mm)
rolí v

kartonu
metrů v
kartonu

délka role EAN

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

25mm x 25m bílá 36 ks 78.00 3.120 C �

Butylová páska pro zasklívání, lepení parotěsných
folií i pro tmelení nejrůznějších konstrukčních prvků.
Tvarovaný monolitický pásek na bázi butylpolyiso-
butylénu. Vysoce přilnavý, adheze dosahováno bez
podkladových nátěrů pouhým stlačením o 10%.
Tremglaze je dlouhodobě vysoce stálý, odolává
velkému mechanickému zatížení (bez stékání)

� zasklívání do dřevěných a kovových rámů

� spojování folií pod střešními krytinami

� tmelení přesahů plechových střešních krytin

� tmelení dotyku kovových prvků fasád

nerozpustný, plastický, víceúčelový tmel na bázi
umělého kaučuku. Dodává se jako páska s vynikající
přilnavostí. Používá se na těsnění a udržování
vzdálenosti mezi různými tipy materiálů.

� v průmyslu se používá k utěsnění přesahů u
železných, plechových, hliníkových, skleněných a
umělohmotných konstrukcí

� ve stavebnictví pro udržení vzdálenosti a
přídavného utěsnění při zasklívání, montáži
okenních parapetů, schodišť a umělých
kamenných fasád, jako ochrana před korozí...

TREMGLAZE

TEKASTRIP -  plastický tmel pro průmysl a řemesla

12/8

barva rozměr návin Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

šedá 3,5 mm x 10 mm 12,5 m 375 m m 14.20 0.570 C � D

barva
rozměr tloušťka x

šířka
návin Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

bílá tl.2 x š.20 mm 18 m ks 344.00 13.800 C � N

výroba ukončena

novinka

ilustrační foto



PE FÓLIE, ZAKRÝVACÍ PLACHTY

NELEPICÍ MATERIÁLYNELEPICÍ MATERIÁLY

1

4

3

2

5

6

VÝSTRAŽNÉ PÁSY

Výstražný pás "ZÁKAZ VSTUPU"Výstražný pás ČERVENO-BÍLÝ

ZAKRÝVACÍ PLACHTY S OKY

140 g/m2

s oky

Plachty překrývací lehké
Ochrana proti dešti, slunci, v tru. Plachty jsou použitelné ve všech odv tvíchě ě
hospodá ství, rekrea ních, sportovních a dalších innostech. Použití je celoro ní.ř č č č
Materiál: Vzdálenost mezi oky: Počet přízí naPE vlákna o vysoké hustotě; Oboustraně laminovaná; 1m;
čtvereční palec: Váha:           Jemnost příze: Nerezavějící oka;7x7; 420g; 600denier; Ochrana proti UV záření,
Nepromokavá, otěru odolná, odolná vůči kyselinám, Plísni odolná.

Zakrývací plachty 140 g/m , oka v rozích2

nepromokavá plachta s kovovými oky po obvodu
- zdvojené svařené lemy s polypropylénovou šňůrou
- ALU oka po 1 m
- oboustranně laminováno
- stříbrná vrstva pro zvýšený odraz slunečního záření
Materiál: Vzdálenost mezi oky: Počet přízí naPE vlákna o vysoké hustotě; Oboustraně laminovaná; 1m;
čtvereční palec: Váha:           Jemnost příze:12x10; 840g; 900denier; Nerezavějící oka; Ochrana proti UV záření,
Nepromokavá, Otěru odolná, Odolná vůči kyselinám, Plísni odolná.

LDPE pytle do odpadních košů a popelnic

polohadice

hadice

tloušťka: 40 my tloušťka: 40 my

název rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Výstr. pás červeno / bílý 80 mm x 200 m 20 ks 118.00 4.720 C �

Výstr. pás "Zákaz vstupu" 80 mm x 200 m 20 ks 118.00 4.720 C �

název rozměr
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Zakrývací plachta s oky 2 x 3 m 40 ks 48.20 1.930 C �

Zakrývací plachta s oky 3 x 4 m 25 ks 96.50 3.860 C �

Zakrývací plachta s oky 4 x 5 m 12 ks 162.00 6.500 C �

Zakrývací plachta s oky 5 x 8 m 5 ks 322.00 12.900 C �

Zakrývací plachta s oky 6 x 10 m 5 ks 483.00 19.300 C �

Zakrývací plachta s oky 8 x 12 m 2 ks 770.00 30.800 C �

Zakrývací plachta s oky 10 x 15 m 1 ks 1 200.00 48.000 C �

název rozměr
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Zakrývací plachta 140g/m2 s oky 2 x 3 m 25 ks 90.50 3.620 C �

Zakrývací plachta 140g/m2 s oky 3 x 4 m 10 ks 181.00 7.250 C �

Zakrývací plachta 140g/m2 s oky 4 x 5 m 8 ks 301.00 12.000 C �

Zakrývací plachta 140g/m2 s oky 5 x 8 m 4 ks 605.00 24.200 C �

Zakrývací plachta 140g/m2 s oky 6 x 10 m 3 ks 905.00 36.200 C �

Zakrývací plachta 140g/m2 s oky 8 x 12 m 2 ks 1 450.00 58.000 C �

Zakrývací plachta 140g/m2 s oky 10 x 15 m 1 ks 2 260.00 90.500 C �

1
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název barva rozměr tloušťka
ks v

balení
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

LDPE pytel 120 l černá 70x110 cca tl.60 um 25 bal 103.00 4.120 C �

černá 70x110 cca tl.60 um 10 bal 50.50 2.020 C � N

modrá 70x110 cca tl.80 um 15 bal 99.50 3.980 C �

název barva rozměr objem
ks v

balení
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

černá 50x60 cca 30 l 50 bal 26.20 1.050 C �

černá 63x74 cca 60 l 50 bal 31.20 1.250 C �

HD odpadní sáčky

název materiál barva rozměr tloušťka
Mj

/kart
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1) UNIVERZÁL standard HDPE transp. 4m x 5m cca tl.7 um 50 ks 11.90 0.476 C �

2) UNIVERZÁL standard HDPE transp. 4m x 12,5m cca tl.7 um 25 ks 28.60 1.140 C �

3) UNIVERZÁL standard HDPE transp. 2 m x 50 m tl. 7 um 14 ks 61.50 2.460 C �

4) STAVEBNÍ extra plus MDPE transp, černá 4m x 5m tl. 40 um 12 ks 74.50 2.980 C �

5) FÓLIE polohadice LDPE transp. 1 m x 10-12 kg *) tl. 50 um 1 kg 61.00 2.440 C �

5) FÓLIE polohadice LDPE černá 1 m x 10-12 kg *) tl. 50 um 1 kg 57.00 2.280 C �

6) FÓLIE hadice LDPE transp. 1 m x 10-12 kg *) tl. 50 um 1 kg 61.00 2.440 C � D

6) FÓLIE hadice LDPE transp. 0,5 m x 12-15 kg *) tl. 100 um 1 kg 59.00 2.360 C � N

6) FÓLIE hadice LDPE transp. 1 m x 18-20 kg *) tl. 100 um 1 kg 59.00 2.360 C � N

*) cena dle váhy

použití hadice:
ochrana nábyku, podlah, zakrytí stavebního
nářadí a stavebních materiálů

použití polohadice:
výroba pytlů na stavební odpad zatavením
dna nebo svázáním konců hadice



OBALOVÉ A OCHRANNÉ MATERIÁLY, UZAVÍRAČE KARTONŮ

1

3 4

2

UZAVÍRAČE KARTÓNŮ, ODVÍJEČE FÓLIÍ

Ruční odvinovač stretch fólie REEL OFF SET pro pohodlné balení

� Odvinovač „R.O.S.“ funguje na bázi ložiska, je složen ze dvou proti sobě se
otáčejících kuželovitých dílů, z odolného plastu.Tento systém umožňuje, aby se
papírová dutinka s návinem stretch fólie volně otáčela, oproti vnitřní části (náboje)
odvinovače.
� Používáním odvinovače „R.O.S.“ zabráníte bolestivým odřeninám rukou o hranu

papírové dutinky a nepříjemnému pálení prstů!
� Odvinovač je určen pro všechny běžně používané papírové dutinky.

(STRETCH) FÓLIE NA BALENÍ
� ř ě řStretch folie jsou vhodné p edevším pro balení a fixaci paletov p epravovaného zboží
� ř ěStretch folie poskytuje dostate nou ochranu p edm tu proti rozsypání, mechanickémuč

poškození nebo pov trnostním vliv mě ů
� N ě ůejrychlejší a nejlevn jší zp sob fixace zboží
� ě ů ěNabízíme široký výb r typ stretch folie pro nejvhodn jší použití.

1 2 3

Průtažná stretch fólie "granát”

Průtažné stretch fólie šíře 500 mm / váha dutinky 0,68kg

Průtažné stretch fólie 500mm x 100m / 23um
s lehkou dutinkou 0,25 kg

Průtažná stretch fólie 500mm / 30um / 2kg včetně dutinky 0.68 kg

Průtažná stretch fólie
"granát s ručkou”

název typ Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1) Uzavírač kartonů s brzdou plast, červený, Ø 76 mm ks 138.00 5.500 D �

2) Uzavírač kartonů s brzdou kovový, zelený, Ø 76 mm ks 256.00 10.200 D �

3) odvíječ ruční fólie plast, Ø 38 mm ks 72.50 2.900 D �

4) odvíječ ruční fólie plast, Ø 50 mm ks 119.00 4.760 D �

název typ Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

plastový odvinovač R.O.S plast sada 114.00 4.560 D �

� lehký i odolný pro jednoduchou
manipulaci a balení
� rychlé a snadné použití
� žádné popálené dlaně o papírovou

dutinku

� rychlejší a efektivnější balící proces
� univerzální použití pro běžně

používané dutinky o průměru 50 mm
� bezúdržbový provoz

JEDNODUCHOST

RYCHLOST
Průtažná stretch fólie

šíře 250 mm

název rozměr tloušťka Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1) GRANÁT 100 mm x 150 m 23um 40 ks 29.40 1.180 C � ~

2) GRANÁT S RUČKOU 125 mm x 150 m 23um 22 ks 37.40 1.500 C � ~

3) FÓLIE STRETCH 250 mm x 150 m 23um 12 ks 72.00 2.88 C � ~

30um

2kg

23um

100m

20um

2kg

23um

2,4kg

100 1
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barva šířka celková váha tloušťka Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transparent 500 mm 2 kg 20um 6 ks 119.00 4.760 C � ~

transparent 500 mm 2,4 kg 20um 6 ks 140.00 5.600 C � ~

transparent 500 mm 2,4 kg 23um 6 ks 139.00 5.550 C � ~

černá 500 mm 2,4 kg 23um 6 ks 168.00 6.700 C � ~

bílá 500 mm 2,4 kg 23um 6 ks 173.00 6.900 C � ~

barva rozměr tloušťka Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transparent 500 mm x 100 m 23um 8 ks 96.50 3.860 C � N

černá 500 mm x 100 m 23um 8 ks 105.00 4.200 C � N

barva šířka
celková

váha
tloušťka Mj/kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

transparent 500 mm 2 kg 30um 6 ks 128.00 5.100 C � N



RUČNÍ PÁSKOVAČE / OCHRANNÉ PROFILY MIRELON

RUČNÍ NAPÍNAČ / PÁSKOVAČ + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Polypropylenové vázací pásy

Spony

Páskovací stroje slouží k p edp tí vázacíř ě
pásky na požadovaný tah a tím k fixaci
baleného zboží. P i napínání vázací páskyř
je nutné respektovat povahu baleného
zboží a vyvinout pouze takový tah, aby
nedošlo k poškození zboží i jeho obalu.č

Páskovač 1624 (XL) vázací pásku PP 12 - 13 mmP pro

BG4 pozink BG5 pozink

šířka x tl. pásku vnitřní průměr kotouče

PES podélné pletení PES příčné pletení

Napína P117 pro vázací pásku PPč 19 mm
Ochranné profily MIRELON®

� ň ř ř ě, manipulaci a skladovzabra  ují poškození zboží a materiálu p i p eprav ání
� ě ů ř. n ř řslouží k ochran   výrobk   nap     ábytká ského, sklá ského, strojírenského

a elektronického pr  mysluů
� hustota 30 - 35 kg/m

3

� dodáváno ve 2 m tyčích (tolerance +10cm)
� barva modrá
� hořlavost: F

rozšiřujeme

ochranný profil omega

ochranný profil U

ochranný profil T

A

A

B

B

rozměrová tolerance +/- 5%

ochranný profil L

B

A

rozměrová tolerance +/- 5%

B

A
rozměrová tolerance +/- 5%

rozměrová tolerance +/- 5%

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

napínač P 117 pro PP ks 1 700.00 68.000 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Páskovač P1624 (XL) ks 2 880.00 115.000 C �

název A mm B mm
tloušťka

mm
balení
ks/m

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

omega 1 20 28 6 270/540 m 4.58 0.183 C �

omega 2 42 36 7 155/310 m 6.25 0.250 C �

omega 3 27 38 10 180/360 m 7.40 0.296 C �

omega 4 37 50 14 90/180 m 14.50 0.580 C �

omega 5 37 28 10 175/350 m 18.70 0.750 C � N

omega 9 95 112 16 50/100 m 39.60 1.580 C �

omega 10 105 115 14 50/100 m 40.30 1.610 C �

omega 11 65 60 13 45/90 m 16.70 0.670 C � N

název A mm B mm tloušťka
mm

balení ks/m Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

U 1 8 32 7 300/600 m 4.45 0.178 C �

U 2 20 48 10 140/280 m 8.30 0.332 C �

U 3 110 180 14 30/60 m 76.50 3.060 C �

název A mm B mm
tloušťka

mm
balení ks/m Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

L 1 50 50 6 200/400 m 3.96 0.158 C �

L 2 62 72 10 100/200 m 7.95 0.318 C �

L 4 70 74 17 125/250 m 11.80 0.472 C �

název A mm B mm
tloušťka

mm
balení ks/m Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

T 1 42 42 10 100/200 m 11.20 0.448 C �

tech.specifikace rozměr ks / kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

pro XL13, délka spony 28mm 13 x 0,5 2500 kart 700.00 28.000 C �

název

Spona XL plech

název barva
šířka
pásu
v mm

pevnost
v tahu

Kp

tl. pásu
v mm

m na
kotouči

vnitřní
průměr
kotouče

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Váz.pás PP12 / 0,55mm černá 12 150 0.55 3000 200 mm ks 1 010.00 40.400 C �

černá 12 150 0.55 3000 406 mm ks 1 050.00 42.000 C �

Váz.pás PPHE12 / 0,9 mm černá 12 270 0.9 1500 406 mm ks 1 200.00 48.000 C �

Váz.pás PP 15 / 0,8 mm černá 15 275 0.8 1500 406 mm ks 950.00 38.000 D �

název barva
šířka
pásu
v mm

m na
kotouči

vnitřní
průměr
kotouče

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Váz.pás PES, podélné plet. bílá 13 500 60 mm ks 595.00 23.800 D �

Váz.pás PES, příčné pletení bílá 16 850 76 mm ks 1 320.00 53.000 D �

pevnost
v tahu

Kp

375

450

název
povrch.
úprava

pro typ pásek rozměr ks / kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Spona ocel BG4 pozink PP-HE, PES podélné plet. 13 / 3,3 mm 1000 kart 910.00 36.400 C �

Spona ocel BG5 pozink PP 16 / 3,5 mm 1000 kart 1 250.00 50.000 C �
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Těsnící provazce MIRELON

Použití:

� utěs. dynamicky namáhaných spár a prasklin

� utěsňování spár při osazování oken a dveří

� utěsňování výplní v rámech

� utěsňování mezipanelových spár

� utěsňování spár při rekonstrukci a opravách prům. objektů, rod.

domků, chat a chalup

Technické údaje:

� dodáváno v průměrech od 6 mm do 70 mm

� struktura materiálu: uzavřené buňky

� objemová hmotnost: 28 - 32 kg/m3

� použitelnost v rozsahu teplot od  -65 do + 90 Co

� čichové zhodnocení: bez zápachu

� tepelná vodivost: 0,038 W/m.K při 10 Co

� doporuč. Skladování: suchá, krytá místnost

� barva: šedá

� nasákavost: <= 1,5 (hmot.)%

� hořlavost: třída F

Obvodová dilatace podlah - dilatační pásy MIRELON , nelepicí®

� trvale pružná výplň dynamicky namáhaných

dilatačních spár vyznačující se schopností

eliminovat negativní vlivy tepelné roztažnosti

stavebních materiálů

� speciální konstrukce pásů zabraňující úniku

cementové vody z betonu do obvodového

zdiva či volných ploch

� trvale pružná výplň dilatačních spár snižující

přenos hluku z podlah do obvodových zdí

� široký sortiment šířek a tlouštěk dilatačních pásů pro každou aplikaci

� vynikající ohebnost a trvalá pružnost, snadná zpracovatelnost a dělitelnost

� vynikající tepelně izolační vlastnosti

� nenasákavost a chemická odolnost

� pro usnadnění montáže vyráběno i v provedení se samolepicím proužkem

� zdravotně a ekologicky nezávadný materíál

� recyklovatelný, prostředí nezatěžující materiál

� hořlavost: třída F

Použití

� výplň dilatačních spár při konstrukci všech typů průmyslových podlah

� výplň dilatačních spár při konstrukci všech typů vytápěných podlah

� výplň dilatačních spár při konstrukci všech typů plovoucích podlah

� snížení přenosu hluku a vibrací z průmyslových podlah do obvodového zdiva

� zabránění úniku cementové vody z betonu do obvodových zdí či volné plochy

MIRELON - TĚSNÍCÍ MATERIÁLY Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU®MIRELON - TĚSNÍCÍ MATERIÁLY Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU®

tl. 2 mm

tl. 3 mm

tl. 5 mm

Podložky pod podlahy MIRELON

průměr šnůry (provazce)
počet šňůr
v pramenu

návin
nebaleno

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

6 mm 22 500 m 1.78 0.071 C �

22 100 m 1.78 0.071 C �

8 mm 6 100 m 2.04 0.082 C �

6 50 m 2.04 0.082 C �

10 mm 6 100 m 2.32 0.093 C �

6 50 m 2.32 0.093 C �

12 mm 6 50 m 2.50 0.100 C �

6 100 m 2.50 0.100 C �

15 mm 3 100 m 2.71 0.108 C �

3 25 m 2.71 0.108 C �

20 mm 2 50 m 4.32 0.173 C �

2 25 m 4.32 0.173 C �

25 mm 1 50 m 6.50 0.260 C �

1 25 m 6.50 0.260 C �

30 mm 1 50 m 10.20 0.408 C �

1 25 m 10.20 0.408 C �

40 mm 1 30 m 19.30 0.770 C �

50 mm 1 30 m 30.10 1.200 C �

70 mm 2 2 m tyč m 63.50 2.540 C �
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Těsnící šňůry MIRELON® jsou pružné provazce plného profilu z

pěnového polyetylenu pro  utěsňování dynamicky namáhaných spár a

prasklin. Z uvedených důvodů jsou těsnící šňůry MIRELON® ideálním

materiálem do dilatačních  spár litých podlach, do spár při osazování

oken a zárubní, dále pak pro utěsňování výplní v rámech, do

mezipanelových spár a do všech spár vzniklých ve stavebnictví.

tloušťka mm šířka cm metrů v návinu Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

5 mm 5 cm 25 m m 3.05 0.122 C �

5 mm 7 cm 25 m m 3.43 0.137 C �

5 mm 8 cm 25 m m 3.69 0.148 C �

5 mm 10 cm 25 m m 4.30 0.172 C �

5 mm 12 cm 25 m m 5.20 0.208 C � N

5 mm 15 cm 25 m m 5.80 0.232 C �

8 mm 10 cm 25 m m 6.35 0.254 C �

10 mm 12 cm 25 m m 9.35 0.374 C �

10 mm 15 cm 25 m m 10.70 0.428 C � N

tloušťka mm šířka cm metrů v návinu Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

2 mm 110 cm 25 m, 100 m m 8.80 0.352 C �

2 mm 150 cm 25 m m 12.00 0.480 C �

3 mm 110 cm 25 m m 13.20 0.530 C �

3 mm 150 cm 25 m m 18.10 0.725 C �

5 mm 110 cm 25 m m 25.10 1.000 C �

5 mm 150 cm 25 m m 34.10 1.360 C �

10 mm 120 cm 25 m m 38.40 1.540 C � N

Podložka z pěnového polyetylénu pod

laminátové, dřevěné podlahy a ostatní

podlahové krytiny.

� Izolace proti kročejovému hluku

MIRELON® je tenký, měkký a pružný pás z

pěnového polyethylenu s uzavřenou

buněčnou strukturou, balený v rolích s

různými délkami v návinu.

� Představuje efektivní izolaci kročejového

hluku. Ve srovnání s klasickými používanými

materiály dovoluje snížení celkové tloušťky

podlahy.

� Nízká stlačitelnost a následná malá trvalá

deformace vylučuje rozdílné hodnoty poklesu nestejně zatížených míst podlahy.

MIRELON® je ideálním materiálem pro novostavby, adaptace a rekonstrukce.

Hodí se ideálně k dodatečnému provedení izolace kročejového hluku u stropů

oddělujících jednotlivé byty. Ideální je taky pro vlhké provozy, kdy díky své

minimální nasákavosti se hodí také k izolaci kročejového hluku v koupelnách,

prádelnách apod.



Izolační podložky z extrudovaného
polystyrenu (XPS) STARLON®

podkladový materiál pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny

Charakteristika materiálu STARLON®

- e ř ěxtrudovaný polystyren s uzav enou bun nou strukturouč
- t ě ěepeln   a zvukov   izoluje
- tlumí kro ejový hlukč
- v v podlahové struktuřeyrovnává drobné nerovnosti
- hygienicky a ekologicky nezávadný
- prodlužuje životnost podlah

Popis
Termoakustická izola ní podložka z extrudovaného polystyrenu ur ená podč č
lam nátové, d ev  né a ostatní podlahové krytiny. Vyzna uje se schopnostíi ř ě č
tepeln   a zvu ov   izolovat, pohlcovat drobné nerovnosti povrchu, velkouě k ě
odolností proti zatížení  a vysokou hodnotou redukce kro ejového hluku.č

Návod na použití
- podložku pokládejte na rovný a suchý podklad rýhovanou stranou
směrem dolů

- při pokládce na vlhký či ne zcela suchý podklad je nutno položit nejprve
parozábranu

- s pokládkou začínejte v rohu místnosti. Podložku pokládejte k sobě na
doraz, ale tak, aby nedocházelo k vzájemnému překrytí okrajů

- podložku pokládejte delší stranou ve směru pokládky podlahových lamel
- pokládku podložky a podlahových lamel provádějte souběžně, aby

nedocházelo k chození po nezakryté podložce.
- pro zamezení posunu a zajištění paronepropustnosti spár podložky
doporučujeme použít spojovací samolepicí pásku STARLON .®

Technické údaje:
nasákavost: <= 0,06%
v : 16 - 17 dBážené snížení hladiny kro ej. hlukuč
vyrovnání nerovnosti: 1,5 - 4,5 mm
hořlavost: třída F

IZOLAČNÍ PODLOŽKY POD PODLAHY - STARLONIZOLAČNÍ PODLOŽKY POD PODLAHY - STARLON

1031
3

/1
4

Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

Pásy MIRELON®: Laminované reflexní PET fólií

Pásy a desky z pěnového PE určené pro obalové účely

� výplně, proklady, termoobaly

� balení skla, porcelánu, elektroniky,

velkoobjemového zboží, automobilových

dílů, nábytku, sportovních potřeb, ochrana

lakovaných výrobků aj.

� polotovar pro výrobu dalších obalů

� fixace výrobku v obalu

� povrchová ochrana výrobkuexní vrstvou

nahoru a rozvinuté pásy zajist te protiě

posunu hliníkovou páskou.
�

Vlastnosti

� tlumí náraz

� zajišťují fixaci zboží v kartonu

� chrání proti mechanickému poškození a znečištění

Vlastnosti

� fólie odráží zpět do místnosti až 77% vyzářeného tepla

� nevodivá tepelně i elektricky

� výborně odráží teplo i chlad

� zvýšená rozměrová stabilita

� zvýšená mechanická odolnost

� zvýšená paronepropustnost

� snadná omyvatelnost

Použití

� umíst ní pásu za radiátory, pod tepelné vytáp ní podlahě ě

� pod podlahové vytápění

� vhodné k výrob termoobaluě

Montáž

Montáž za zdroje tepla: pás ust ihn te na požadovanou velikost a kontaktnímř ě

lepidlem bodov pot ete jak pás tak ze í p itiskn te nat ené plochyě ř ď. Po zavadnut ř ě ř

k sob a vyhla te. Montáž pod podlahové vytáp ní: pás umíst te pod topný roště ď ě ě

(ev. pod polystyrenový podklad vodního podlahového topení) reflexní vrstvou

nahoru a rozvinuté pásy zajist te proti posunu hliníkovou páskou.ě

tloušťka mm šířka cm metrů v návinu Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

2 mm 50 5 m bal 130.00 5.200 C � N

2 mm 70 25 m m 35.30 1.410 C �

2 mm 70 5 m bal 180.00 7.200 C � N

2 mm 100 25 m m 50.50 2.020 C �

tloušťka
mm

šířka cm metrů v návinu Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0.8 110 700 m 3.06 0.122 C � N

1.0 110 500 m 4.08 0.163 C � N

1.5 110 350 m 6.10 0.244 C � N

rozměr desky 500 x 1000 mm, barva lososová

tloušťka mm Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

2 mm deska 10 ks 5 m2 bal 108.00 4.320 C �

3 mm deska 10 ks 5 m2 bal 135.00 5.400 C �

5 mm deska 10 ks 5 m2 bal 163.00 6.500 C �

6 mm deska 10 ks 5 m2 bal 174.00 6.950 C �

balení

šíře pásu 1000 mm, barva lososová

tloušťka mm Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

2 návin 15 m 15 m2 bal 253.00 10.100 C �

3 návin 15 m 15 m2 bal 380.00 15.200 C �

balení

s děrováním pro podlahové vytápění, šíře pásu 1000 mm, barva modrá

tloušťka mm Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1,6 mm návin 20 m 20 m2 bal 555.00 22.200 C �

balení



OCHRANNÉ A ZATEPLOVACÍ PROFILY

� speciální profil určený k dokonalému začištění a spojení omítky s okenními rámy
� slouží k dosažení přesného, kolmého a rovného ukončení omítky
� možné použití na vnitřní a vnější omítky
� použitý materiál: tvrdé PVC - UV stabilní
� síla omítky je dána rozměrem profilu

Vlastnosti:
� tepelně izolační
� zvukově izolační
� pevné a dilatující spojení
� zabraňuje vytvoření trhlin mezi rámovým profilem a omítkou
� odpadá tmelení spár
� zabraňuje poškrábání rámů během stavebních prací
� spára odolná proti vodě
� minimální rozsah čistících a stavebních prací použité
� materiály jsou stálobarevné,UV stabilní
� ochrana stavebních částí před vlhkostí a deštěm

Složení:
1. základní část - UV záření a alkáliím odolný plast, na zadní straně je nalepena

oboustranně lepící pěnová páska
2. odlamovací část - na čelní straně je nalepena oboustranně lepící páska na uchycení

PE krycí folie během stavebních prací. Po ukončení stavebních prací se tato část
odlomí

3. lepit při teplotách od +10 C.o

CHARAKTERISTIKA

Okenní profil (začišťovací) samol. 6 a 9 mm, PVC bílý, UV

páska 9mm

6

2 
(3

)

páska 9 mm

9

2 
(3

)

Povrch okenního rámu důkladně
očistíme od prachu a ostatních
nečistot. Nalepíme zašišťovací
okenní profil na rám okna.

Na profil nalepíme ochranou fólii
a tím ochráníme výplň okna i rám
proti poškození při nanášení
omítky.

Po nanesení omítky
odstraníme i s odlamovací
lamelou ochranou folii.

Začišťovací okenní profil 10 mm s tkaninou

Okenní profil (začišťovací) samol. 6 nebo 9mm, PVC s perlinkou

Sklotextilní tkanina - používá se při
vnějších i vnitřních omítkách okolo oken,
dveří, výkladních skříní apod. Armovací
tkanina je odolná proti posuvu .

6 (9)

2(
3)

Okenní profil (začišťovací) samol. 9 mm, PVC s manžetkou

OCHRANNÝ OKENNÍ PROFIL S MANŽETKOU a TKANINOU

Manžetka umožňuje dokonalé utěsnění proti vodě a nečistotám.

Je určen pro vytvoření pevného, ale dilatujícího
spojení s okenním rámem. Výhodou profilu je krycí
lamela, která chrání dilatační pásku proti UV záření a
znečištění. Odpadá tmelení spár, zabraňuje
poškrábání rámů a nedochází ke znečištění okenních
výplní a rámů oken.

Trvalé dilatační spojení parapetu s omítkou. Eliminování prasklin mezi parapetem
a omítkou PE páskou 3mm, vznikajících vlivem různé tepelné roztažnosti.

Podparapetní profil PVC

kód (šířka)
tloušťka

pásky
délka

lišty m
balení

ks
Mj

m v
balení

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

A/01(6mm) 3 mm 2.4 60 m 144 12.10 0.484 C �

ZP(6mm) 2 mm 2.4 60 m 144 10.70 0.428 C �

ZP(6mm) 2 mm 1.6 60 m 96 10.70 0.428 C �

kód (šířka)
tloušťka

pásky
délka

lišty m
balení

ks
Mj

m v
balení

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

A/02 (9mm) 3mm 2.4 60 m 144 15.00 0.600 C �

ZP (9mm) 2mm 2.4 30 m 72 11.90 0.476 C �

ZP (9mm) 2mm 1.4 30 m 48 11.90 0.476 C �

kód (šířka)
tloušťka

pásky
délka

lišty m
balení

ks
Mj

m v
balení

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

ZOPST (10mm) 3mm 2.4 20 m 48 21.80 0.870 C �

ZOPST (10mm) 3mm 1.6 20 m 48 21.80 0.870 C �

kód (šířka)
tloušťka

pásky
délka

lišty m
balení

ks
Mj

m v
balení

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

A/03 (6mm) 3mm 2.4 20 m 48 25.10 1.000 C �

ZPT (6mm) 2mm 2.4 50 m 120 24.20 0.970 C �

kód (šířka)
tloušťka

pásky
délka

lišty m
balení

ks
Mj

m v
balení

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

A/04 (9mm) 3mm 2.4 20 m 48 29.20 1.170 C �

ZPT (9mm) 2mm 2.4 50 m 40 25.90 1.040 C �

ZPT (9mm) 2mm 1.6 20 m 80 25.90 1.040 C �

kód (šířka)
tloušťka

pásky
délka

lišty m
balení

ks
Mj

m v
balení

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

AN/03 (9mm) 3mm 2.5 60 m 150 35.60 1.420 C �

ZPM (9mm) 3mm 2.6 50 m 130 33.00 1.320 C �

ZPM (9mm) 3mm 1.6 50 m 80 33.00 1.320 C �

kód (šířka)
tloušťka

pásky
délka

lišty m
balení

ks
Mj

m v
balení

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

AN/04 (9mm) 3mm 2.5 60 m 150 63.50 2.540 C �

ZPMT (9mm) 3mm 2.6 50 m 120 104.00 4.160 C �

ZPMT (9mm) 3mm 1.6 50 m 80 104.00 4.160 C �

kód
délka

lišty m
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

D/08 2 25 m 46.50 1.860 C1 �
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OCHRANNÉ A ZATEPLOVACÍ PROFILY

Samolepící okenní profil plochý PVC

slouží k zakrytí spáry mezi stropem a
sádrokartonovou stěnou. Trvale
nahrazuje silikonové tmelení, které se
musí pravidelně obnovovat. Krycí profil
lze použít i na přechod okna a vnitřní

omítky. Vnitřní koextruze umožňuje
použití profilu na různé typy úhlů. Vnější manžetky
z měkkého PVC kopírují nerovnosti povrchu a
zakrývají spáry. Je dodáván v návinech pro
dokonalé využití délky.

Tento profil se používá na překrytí spáry při suché výměně oken. Je samolepící, jedna
strana je opatřena koextruzi z m-PVC, pro lepší přilehnutí ke stěně. Lepit při teplotě nad
+5°C.

Krycí rohový samolepící profil

LT okenní profil PVC s perlinkou 140 x 100 mm

Okenní profil LT se používá k zajištění omítky na
nadpraží. Okapnička je skryta nanesenou vrstvou
omítky a zajišťuje odkap vody ve svislém směru na
horním ostění.

Rohový profil s okapničkou PVC s perlinkou 100 x 100 mm

Zamezení podtékání vody pod omítku a tím narušení vrchního pláště staveb.
Dokonale rovná hrana, chráněná před mechanickým poškozením krycí fólií.
Po aplikaci odtrhnout.

Rohový profil PVC s perlinkou 100 x 100 mm

Dokonalé rovné ukončení. Ochrana rohů
před mechanickým poškozením. Profily
s tkaninou optimálně překlenují rohové nebo
hranové oblasti.

Dokonalé rovné ukončení. Ochrana rohů
před mechanickým poškozením. Profily
s tkaninou optimálně překlenují rohové nebo
hranové oblasti.

Rohový profil Al s perlinkou 100 x 100 mm

Samolepící okenní profil plochý PVC

3
0

/4
0

/5
0

Tento profil se používá na překrytí spáry při suché výměně oken. Je samolepící, jedna
strana je opatřena koextruzi z m-PVC, pro lepší přilehnutí ke stěně. Lepit při teplotě nad
+5°C.

1
0

kód
délka

lišty m
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

LT okenní profil PVC 2.5 20 m 26.80 1.070 C1 �

kód
délka

lišty m
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

D/05.1 2 25 m 35.30 1.410 C1 �

název (kód)
délka

lišty m
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

57600 LKS Plast 2.5 50 m 11.30 0.452 C1 �

název (kód)
délka

lišty m
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

57608 LKS Hliník 2.5 50 m 11.30 0.452 C1 �

kód (šířka)
délka v

m
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

A/07 (30mm) 2.4 50 m 22.00 0.880 C1 �

A/08 (40mm) 2.4 50 m 23.70 0.950 C1 �

A/09 (50mm) 2.4 50 m 28.70 1.150 C1 �

kód (šířka)
délka v

m
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

OPK (20mm) 2.5 50 m 18.10 0.725 C1 �

OPK (30mm) 2.5 50 m 19.50 0.780 C1 �

OPK (40mm) 2.5 50 m 23.60 0.945 C1 �

OPK (50mm) 2.5 50 m 26.80 1.070 C1 �

Kód návin Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

C/03 50 m m 40.90 1.640 C �

rozměr mm

25 x 25

1
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VITOKORK - DISTANČNÍ PRVEK

VITO -PUR DISTANČNÍ PRVEK

VITO -LEN DISTANČNÍ PRVEK

VITOKORK - KORKOVÉ PROLO KY "SOFT"Ž
Popis: produkt se vyrábí z mletého slisovaného korku, s
příměsí lepícího prostředku a je jednostranně obložen PVC-
pěnou, která se samočinně přichytí na sklo.
Materiál a vlastnosti: mletý, lepidlem propojený slisovaný
korek, zatížený vysokým tlakem, samolepící, nevznikají žádné
zbytky po lepení, bezproblémové zpracování z návinu nebo z
krabice.

Provedení 1: jako lisované díly 16,2 x 17,5 mm, čtyřhranné,
automaticky navinuté na návinu

Provedení 2: jako lisované díly 16,2 x 17,5 mm, čtyřhranné,
volně nasypané v krabicí

Upozornění:
Proložky jsou určeny pro udržování vzdálenosti mezi
skleněnými a izolačními plochami. Při jakémkoliv jiném použití
musí být provedena zkouška ve vztahu k použití např. pro
zbarvení povrchu, pro pohyb změkčovadla, nebo pro držení,
protože VITO za toto nepřebírá žádnou záruku.

30 mm

40 mm

40
 m

m

30 mm

40 mm

40 mm

provedení 1

VITOKORK "SOFT"

provedení 2

na objednávku

Materiál a vlastnosti: Mletý slisovaný korek spojený
lepidlem, zatížitelný vysokým tlakem, silně lepící, pro
umístění na fóliové profily, lze nalepit vícenásobně
přes sebe, k překonání větších vzdáleností.
Účel použití: Skvěle se hodí pro potřeby stohování a
dopravování oken z plastu s fóliovými profily.
Provedení: Jako výlisky na návinu, z jedné strany
samolepící, s papírovým pokrytím, rozměry viz skla-
dovací program, tolerance vylisování DIN 7715-P3

Materiál a vlastnosti: Recyklovatelná PU-pěnová
hmota, zatížitelná vysokým tlakem, vhodná také pro
okenní rámy opatřené fólií, povrch protiskluzový, lze
odtáhnout beze zbytků
Účel použití: Skvěle se hodí pro potřeby stohování
a přepravování oken z plastu
Provedení:Jako výlisky na návinu, jednostranně
samolepící, s papírovým pokrytím, rozměry viz
skladovací program, tolerance vylisování DIN 7715-P3

Materiál a vlastnosti: Chemicky propojená pěnová
hmota z polyolefinu, slabě přilnavá, oddělitelná beze
zbytků a zbarvení při nalepení na suché potřené
okenní rámy.
Účel použití: Skvěle se hodí pro potřeby stohování
a přepravování oken ze  dřeva a  plastu
Provedení: Jako samolepicí ze strany výlisku s
papírovým pokrytím.
- při tloušťce 10 mm automaticky srovnána na návinu
- při tloušťce 15 mm volně ložená v krabici

Tolerance vylisování DIN 7715-P3

pro okna z plastu s ochrannou fólií - Bezpečná ochrana při dopravě

pro okna z plastu a kovu, bezpečná ochrana při dopravě

pro okna ze dřeva a plastu  - Bezpečná ochrana při dopravě

VITOKORK - KORKOVÉ PROLO KYŽ
Popis:produkt se vyrábí z namletého slisovaného korku, s
příměsí lepícího prostředku a je jednostranně vybaven slabě
lepící vrstvou. Je vhodný k ukládání skleněných tabulí.

Materiál a vlastnosti:mletý, lepidlem propojený slisovaný
korek, zatížený vysokým tlakem, dobré pružné vlastnosti.

Provedení: jako lisované díly 18 x 18 mm, čtyřhranné,
jednostranně samolepící, slabě přilnavé, vybavené krycím
papírem bezproblémové zpracování z návinu.

Upozornění:proložky jsou určeny pro udržování vzdálenosti
mezi skleněnými a izolačními plochami. Při jakémkoliv jiném
použití musí být provedena zkouška ve vztahu k použití např.
pro zbarvení povrchu, pro pohyb změkčovadla, nebo pro
držení, protože VITO za toto nepřebírá žádnou záruku.

18 mm

18 mm

KORKOVÉ PROLOŽKY / VENTIL. MŘÍŽKYKORKOVÉ PROLOŽKY / VENTIL. MŘÍŽKY

Ventilaèní møí�ky kulaté

materiál: tvrzený polystyren PS

Plastová větrací mřížka se používá k odvětrání malých místností, např. toalet, koupelen,
spižíren a zásobáren, skladů, obytných automobilů, karavanů, výtahových kabin atd.

U některých výrobků je natavena na zadní straně mřížky síťovina proti mušině.

Výrobek lze nasadit (natlačit) do typizovaných novodurových trub (výrobek je opatřen
zápichem), nebo do předvrtaných (předfrézovaných) otvorů adekvátních velikostí.

VENTILAČNÍ MŘÍŽKY
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název kusů v roli tloušťka korku Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Vitokork 9 x 9 mm 39960 2 mm role 4 550.00 182.000 C �

Vitokork 18 x 18 mm 10.000 2 mm role 1 280.00 51.000 C �

1.000 2 mm role 143.00 5.700 C �

10.000 3 mm role 1 480.00 59.000 C �

10.000 4 mm role 1 750.00 70.000 C �

VITOKORK SOFT - provedení 1 (baleno v roli)

rozměr korkové proložky kusů v roli
tloušťka korku
tloušťka pěny

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

16,2 x 17,5 mm 10.000 2 mm/2 mm role 1 430.00 57.000 C �

16,2 x 17,5 mm 10.000 3 mm/2 mm role 1 600.00 64.000 C �

VITOKORK SOFT - provedení 2 (baleno volně v kartonu)

rozměr korkové proložky
kusů v
kartonu

tloušťka korku
tloušťka pěny

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

16,2 x 17,5 mm 80.000 2 mm/2 mm karton 11 470.00 459.000 C �

16,2 x 17,5 mm 60.000 3 mm/2 mm karton 9 620.00 385.000 C �

16,2 x 17,5 mm 48.000 4 mm/2 mm karton 8 920.00 357.000 C �

rozměr
kusů v
návinu

tloušťka korku
mm

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30 x 30 mm 1332 6 role 830.00 33.200 C �

rozměr
kusů v
návinu

tloušťka pěny
mm

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

40 x 40 mm 1500 7 role 1 600.00 64.000 C �

40 x 40 mm 1000 10 role 1 290.00 51.500 C �

rozměr
kusů v
balení

tloušťka pěny
mm

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

40 x 40 mm 1000 10 role 1 360.00 54.500 C �

40 x 40 mm 2250 15 karton 7 630.00 305.000 C �

kód barva
pro otvor průměru

(mm)
balení ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

RR 70 bílá 70 200 ks 20.50 0.820 C �

RR 70 se síťkou bílá 70 200 ks 24.80 0.990 C �

RR 100 bílá 100 100 ks 23.70 0.950 C �

RR 100 se síťkou bílá 100 100 ks 28.40 1.140 C �

RR 120 bílá 120 100 ks 26.80 1.070 C �

RR 120 se síťkou bílá 120 100 ks 31.50 1.260 C �



Přehled

Připojovací spára a její funkce

Proč řádná montáž?

TwinAktiv “1 pro 2”

Utěsnění připojovací spáry

TP652 illmod Trio+ “1 pro 3”

Systém “i3”

Doplňující produkty

Systém pro předsazenou
montáž oken

Detaily, technické výkresy

107-108

109-111

112

114-115

113

116

117 - 119

120

Okentěs, spol. s r.o. je dlouhodobým
partnerem společnosti Tremco illbruck
a svým obchodním partnerům poskytuje
poradenství (seznámení) v oblasti
připojovacích spár s garancí 10 let.

Je celá řada detailů na stavbách, které zdán-
livě nevyžadují naši pozornost a v řadě přípa-
dů následně dochází k mnoha závadám obje-
vujících se během užívání budovy díky bene-
volenci, nevědomosti či záměru “ušetřit“
finanční prostředky při realizaci.

Co je připojovací spára?
Pod pojmem „připojovací spára otvorových
výplní“ je definován prostor, který se vysky-
tuje v minimálním množství desítek metrů na
obvodovém plášti každé budovy mezi zdivem
a konstrukcemi jako jsou okna, dveře,
prosklené fasády či střešní světlíky.

Proč se věnovat utěsnění
připojovací spáry
Připojovací spára je prostor, který by měl do-
sahovat podobných tepelně izolačních vlast-
ností a trvanlivosti jako okolní přilehlé konst-
rukce, dle požadavků určené normy ČSN 73
05 40 – 2 (prováděcí vyhláškou č. 291/2001
Sb. zákona o hospodaření energií č.406/2000
Sb.). Navíc od 1. ledna 2009 platí novela zá-
kona 406/2000 Sb., což mimo jiné pro sta-
vebníky znamená, že musí prokazatelně re-
alizovat opatření v oblasti snižování energe-
tické náročnosti staveb u většiny nově vybu-
dovaných budov a také při větších změnách
budov existujících. Základními ukazateli pro
hodnocení energetické náročnosti jsou te-
pelně a světelně technické vlastnosti konst-
rukcí a parametry provozu technického za-
řízení budov. Splnění požadavků bude doklá-
dáno předložením průkazu energetické ná-
ročnosti budovy. Lze proto předpokládat, že
bude kladen stále větší důraz na trvanlivé
a kvalitní provedení detailů napojení
konstrukcí, které při jejich podcenění
budou zhoršovat celkové charakteristiky
budovy a tedy i její bonitu.

Požadavky na připojovací
spáru (dle ČSN 73 05 40 - 2):

• nulové zatékání do spáry
• minimální spárová průvzdušnost
• účinné odvětrání spáry;

minimalizace kondenzátu uvnitř spár
• umožnění dilatace
• tepelná a zvuková izolace

Systémové řešení
Podle nejnovějších poznatků a v souladu
s požadavky kladenými na připojovací spáru
vyvinula firma Tremco illbruck kompletní
okenní těsnící systém „i3“, který splňuje
všechny požadavky na úspory energie
a utěsnění spáry.
Materiály v tomto systému jsou vrstveny ve
spáře v takovém pořadí, aby výsledkem byla
zcela suchá, neporušená a funkční spára
během všech ročních období. Tento systém
byl v České republice poprvé uveden v roce
2003 a od té doby prošel několika inovacemi
a rozšířeními např.:

• Fólie TwinAktiv: první klimaticky aktivní
a univerzálně použitelná okenní fólie
pro vnitřní a vnější izolaci připojovací
spáry

• 3 možnosti upevnění fólií na ostění:
s butylem, bez butylu, s perlinkou

• Flex fólie: v současnosti dostupná
v provedení TwinAktiv

Systém byl ověřen jak v TZÚS v Praze tak
institutem pro okenní techniku v Rosenheimu
(ift), přičemž bylo testováno spolupůsobení
jednotlivých komponentů za extrémních pod-
mínek a systém byl zhodnocen jako celek.
Systémové komponenty pro vnitřní, středové
i vnější utěsnění je možno kombinovat podle
potřeby konkrétní stavby.

Hotové ostění okna z profilů illbruck
PR007 včetně izolačního profilu illbruck
PR008.
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Nevyhovující stav
V současnosti stále na mnoha stavbách přev-
ládá řešení, kdy spára je pouze zapěněna po-
lyuretanovou pěnou a zaomítána zvenku
i zevnitř. Toto řešení je stále řadou stavebníků
pokládáno za dostatečné. Opak je však prav-
dou. Nechráněný tepelný izolant vůči půso-
bení povětrnosti z exteriéru a vzdušné vlh-
kosti z interiéru nekontrolovaně zvyšuje svoji
vlhkost a tedy i svoji tepelnou vodivost. Ta
společně s nízkými teplotami v zimním ob-
dobí bývá startovacím mechanismem degra-
dačních procesů materiálů a příčinou vedoucí
ke snížení celkové životnosti detailu a k jeho
selhání. Jestliže je některá z funkcí těsnění
připojovací spáry narušena, vznikají tepelné
mosty, praskliny v omítce, zvyšuje se netěs-
nost spáry, vznikají plísně a v neposlední řa-
dě se zvýší prostupnost zvuku detailem. Toto
může nastat u spár mezi konstrukcemi otvo-
rových výplní z hliníku, PVC, dřeva a přileh-
lým ostěním.

Výhody systému illbruck „i3“
• 10-ti letá garance na funkci připojovací spáry

• díky úsporám energie návratnost investice ještě v době trvání garance

• snížení hladiny hluku spárou

• zabránění průniku vlhkosti a vzniku plísní ve spáře

Použité produkty

použijte pouze jeden produkt

Tvoří primární ochranu proti zatékání dešťové vody do
spáry při působení povětrnostních vlivů. Materiály jsou
zpravidla vysoce difúzně propustné, aby bylo umožněno
dobré odvětrání kondenzátu vzniklého v připojovací spáře.

Slouží jako bariéra odolná vůči průchodu vzduchu a s ním i
vlhkosti do prostoru spáry. Platí přitom pravidlo „těsněji
zevnitř než zvenku“.

Prostor mezi okenním rámem a zdí by měl být vyplněn
kvalitním tepelně a zvukově izolačním materiálem.
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pistolové pěny illbruck
� FM 310 pistolová

� FM 343 nízkoexpanzní MAXX

� FM 350 Perfekt

� FM 330 Flex

� PRO70 zimní / letní

ME500 TwinAktiv

ME503 TwinAktiv VZ

ME501 TwinAktiv HI

ME501 TwinAktiv HI

ME500 TwinAktiv

ME503 TwinAktiv VZ

ME511 Okenní fólie interiér

ME410 Okenní butylová fólie

FA101 Silikon pro okna a spáry

TP600 (TP602) illmod 600

ME510 Okenní fólie exteriér

Vnější uzávěr - hydroizolace Funkční úsek - tepelná izolace Vnitřní uzávěr
vzduchotěsná membrána



Těsnicí fólie illbruck patří do sortimentu okenních fólií a je zároveň novouTwinAktiv
výkonnou inovací v oblasti izolování staveb. Zatímco dosavadní nabídka se může někomu
zdát nepřehledná, díky široké řadě různých provedení a rozměrů, je použití fólie TwinAktiv
velmi jednoduché.

illbruck TwinAktiv je celosvětově první
a jedinou okenní fólií, která mění své
parametry dle okolních tepelných poměrů
a celoročně zajišťuje suchou tepelnou
izolaci spáry. Klimatická aktivita fólie
umožňuje permanentní vysoušení
prostoru spáry tím, že fólie mění svou
otevřenost vůči průniku vodních par na
základě okolní vlhkosti prostředí. Čím
vyšší je relativní vlhkost vzduchu okolo
fólie, tím nižší je její parotěsná schopnost
a naopak.

Pro případ, že je uvnitř tepleji než venku (Graf 1), zabraňuje vnikání vzdušné vlhkosti do spáry a zároveň umožňuje ventilaci spáry do exteriéru. Platí přitom, že vlhkostTwinAktiv
difunduje z teplejší strany k chladnější. V případě, že je uvnitř chladněji než venku (Graf 2) a případná vlhkost putuje v tepelné izolaci spáry z teplé vnější strany k chladnější vnitřní
straně, umožňuje vysychání směrem dovnitř!TwinAktiv

Tímto odpadá nebezpečí použití nevhodné fólie na nesprávné straně.

Na uvedeném schématu a grafu je popsán a uveden závěr praktického testu, kdy byl a dva konkurenčníTwinAktiv
těsnicí systémy podrobeny zkoušce s cílem ověřit, který ze tří systémů umožní nejrychlejší vysušení tepelného izolantu
spáry. Tedy polyuretanové pěny. Měření obsahu vlhkosti v polyuretanové pěně v simulovaném prostředí dokončované
novostavby započala na podzim a byl sledován její obsah a chování v průběhu následujících tří ročních období. Je
evidentní, že tepelná izolace připojovací spáry doplněná v interiéru a exteriéru fólií umožňujeillbruck TwinAktiv
nejrychlejší vysychání izolace. se přizpůsobí všem vlhkostním podmínkám.illbruck TwinAktiv

Jen suchá budova je totiž
kvalitní budovou. Skutečnost,
že je možné správnou montáží
oken navíc ušetřit náklady na
energii, hovoří na pozadí
zavádění energetického štítku
budovy sama za sebe. Pro
další informace nás kontaktujte.
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Místo snahy o vytvoření naprosto perfektní a těsné

parozábrany je přínosnější provedení detailů takovým

způsobem, aby bylo zajištěno odvětrání vlhkosti a

vysušení izolantu ve velmi krátkém čase.

ME500 TwinAktiv okenní fólie - návin 25 m

ME500 TwinAktiv okenní flexfólie

TwinAktiv EW – nejjednodušší aplikace
V případě běžných okenních fólií označených např. Okenní fólie
Interiér varianta E jsou lepidla umístěna na jedné straně fólie a ta lze
lepit pouze do tvaru L. Naopak označení W umožňuje pouze lepení
fólie do tvaru Z. Označení v sobě spojuje obě variantyTwinAktiv EW
provedení okenních fólií a je možné ji aplikovat jak do L tvaru, tak i Z
tvaru. Proto s opravdu potřebujete pouze jednu fóliiTwinAKtiv EW
pro provedení kompletní izolace připojovací okenní spáry.

První klimaticky aktivní a univerzálně použitelná okenní fólie pro vnitřní a vnější izolaci připojovací spáry.

Unikátní okenní těsnicí fólie vhodná jak pro utěsnění
interiérové části spáry, tak i její exteriérové části. Fólie
mění svou těsnost vůči vodním parám podle měnící se
vlhkosti prostředí. Díky provedení "EW" je možno ji
aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

Vhodná do interiéru i exteriéru.

Přednosti
� 3 varinaty montáže na ostění
� 3 varianty provedení fólie: hladká, flex, prefab
� jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry

ME 503 TwinAktiv VZ okenní fólieME 500 TwinAktiv okenní fólie

Provedení fólie

Jednostranné provedení

Samolepka

Vnitřní utěsnění Vnitřní utěsněníVnější utěsnění Vnější utěsnění

SamolepkaSamolepka Samolepka
Lepidlo okenních fólií Lepidlo okenních fólií

Oboustranné provedení

Samolepicí vrstvu je možné použít jak pro lepení fólie na pohledovou stranu rámu, tak i pro vnější
stranu rámu, protože fólie je oboustranně omítatelná.

Nejnovější inovovaná okenní těsnicí fólie vhodná jak pro
utěsnění interiérové, tak i její exteriérové části. Fólie mění
svou průchodnost vůči vodním parám podle měnící se
vlhkosti prostředí. Nejnovější provedení umožňuje aplikaci
fólie bez ohledu na tvar detailu a bez nutnosti rozlišování
líce a rubu fólie. Fólie je omítatelná z obou stran.

Vhodná do interiéru i exteriéru.

Přednosti
� 2 varinaty montáže na ostění
� bezkonkurenčně univerzální použitelnost
� oboustranně omítatelná
� vysoká hospodárnost
� umožňuje vynikající vysychání spáry

Upevnění ke stěněVarianta

Difúzně ekvivalentní tloušťka
vzuch. vrstvy dle DIN 4108 T3

Difúzně ekvivalentní tloušťka
vzuch. vrstvy dle DIN 4108 T3

UV odolnost

UV odolnost

Odolnost vůči hnanému dešti
Aplikační teplota

Aplikační teplota

Teplotní odolnost

Teplotní odolnost

Omítatelnost

Omítatelnost

sd mezi 0,35 a 21 vzduchové vrstvy
v závislosti na průměrné vlhkosti vzduchu

sd mezi 0,35 a 21 vzduchové vrstvy
v závislosti na průměrné vlhkosti vzduchu

3 měsíce

3 měsíce

600 Pa dle EN 1027
+5°C až +45°C

+5°C až +45°C

-40°C až +100°C

-40°C až +80°C

z lícové strany

oboustraně

Vlastnosti

Vlastnosti

Klasifikace

Klasifikace

ME503 TwinAktiv okenní fólie - s perlinkou

typ označení
délka
role

m v
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

s perlinkou 60 mm VZ 50 m 150 m 33.50 1.340 C � N

s perlinkou 90 mm VZ 50 m 100 m 37.90 1.520 C � N

ME503 TwinAktiv okenní fólie - bez butylu

typ označení
délka
role

m v
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bez butylu 50 mm VZ 50 m 300 m 15.40 0.615 C � N

bez butylu 70 mm VZ 50 m 250 m 18.70 0.750 C � N

bez butylu 100 mm VZ 50 m 150 m 23.20 0.930 C � N

bez butylu 140 mm VZ 50 m 100 m 31.50 1.260 C � N
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3 možnosti upevnění na stěnu ostění:

ME500 TwinAktiv okenní fólie - bez butylu

typ označení
délka
role

m v
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bez butylu 50 mm EW 50 m 300 m 15.40 0.615 C � D

bez butylu 70 mm EW 50 m 250 m 18.70 0.750 C � D

bez butylu 100 mm EW 50 m 150 m 23.20 0.930 C � D

bez butylu 140 mm EW 50 m 100 m 31.50 1.260 C � D

ME500 TwinAktiv okenní fólie - s butylem

typ označení
délka
role

m v
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

s butylem 50 mm EW 50 m 300 m 24.70 0.990 C �

s butylem 70 mm EW 50 m 250 m 27.50 1.100 C �

s butylem 100 mm EW 50 m 150 m 31.40 1.260 C �

s butylem 140 mm EW 50 m 100 m 40.80 1.630 C �

typ označení
délka
role

m v
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

s butylem 70 mm EW 25 m 150 m 30.00 1.200 C � D

s perlinkou 60 mm EW 25 m 75 m 35.80 1.430 C � D

typ označení
délka
role

m v
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bez butylu 60-80 mm W 50 m 300 m 18.90 0.755 C �

s butylem 60-80 mm W 50 m 300 m 28.60 1.140 C �

s perlinkou 50-70 mm W 50 m 150 m 39.80 1.590 C �

lepidlem
illbruck SP025
Lepidlo okenních fólií

illbruck ME503
TwinAktiv VZ

s perlinkou

Doprodej

Nahrazuje ME500



Místo snahy o vytvoření naprosto perfektní a těsné

parozábrany je přínosnější provedení detailů takovým

způsobem, aby bylo zajištěno odvětrání vlhkosti a

vysušení izolantu ve velmi krátkém čase.

První klimaticky aktivní a univerzálně použitelná okenní fólie pro vnitřní a vnější izolaci připojovací spáry.
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TwinAktiv HI má oproti standardní verzi TwinAktiv
prodlouženou dobu UV stability a je výrazně
odolnější vůči mechanickému poškození. Z těchto
důvodů je fólie hlavně určená pro utěsnění
interiérové i exteriérové strany připojovací spáry
oken, pásových oken a fasádních prvků. Fólie má
schopnost změnit svou těsnost vůči průchodu
vodních par podle měnící se vlhkosti okolního
prostředí. V provedení „EW“ je TwinAktiv HI
aplikovatelná do všech běžných tvarů detailů.

Materiál
Fólie je tvořena tkanou látkou odolnou proti přetržení a polyethylenovým kopolymerem.
Produkt je vybaven samolepicí vrstvou určenou pro aplikaci na otvorovou výplň. K
upevnění fólie na zdivo se používá PU425 Lepicí tmel (PU025). Při lepení fólie na rámy,
pokud je její šířka větší než 100mm, je zapotřebí spoj pojistit také s PU425.

Vhodná do interiéru i exteriéru.
Aplikace od +5°C do +45°C.

Přednosti
� jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry
� UV stabilní po dobu 9 měsíců
� vysoká odolnost materiálu proti protržení
� dodávané šířky fólií až do 400mm

ME 501 TwinAktiv HI okenní fólie

Aplikační teplota

Teplotní odolnost

Odolnost UV záření

Odolnost vůči hnanému dešti dle EN 1027

Třída hořlavosti dle DIN 4102

Omítatelnost

+5°C až +45°C

-40°C až +80°C

9 měsíců (pouze lícová strana)

600 Pa

B2

na lícové textilní straně

Vlastnosti Klasifikace

typ označení
délka
role

m v
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bez butylu HI 70 mm EW 50 m 250 m 26.00 1.040 C � N

bez butylu HI 100 mm EW 50 m 150 m 32.00 1.280 C � N

bez butylu HI 150 mm EW 50 m 100 m 42.00 1.680 C � N

bez butylu HI 200 mm EW 50 m 100 m 53.50 2.140 C � N

bez butylu HI 250 mm EW 50 m 50 m 63.50 2.540 C � N

bez butylu HI 300 mm EW 50 m 50 m 77.00 3.080 C � N

bez butylu HI 350 mm EW 50 m 50 m 87.50 3.500 C � N

Provedení a aplikace montáže fólií TwinAktiv
varianty pásek TwinAktiw:
� s butylem
� bez butylu pro připevnění pomocí lepicího tmelu např. SP025
� s perlinkou

Společný postup montáže pro všechny fólie TwinAktiw
(text A)
� Fólii TwinAktiv Flex nebo Twinaktiv EW připevněte pomocí samolepicí vrstvy

z boční strany okenního rámu s minimálním přesahem v rozích 2 cm.
� Fólii ohněte a přeložte zpátky. Samolepicí pásky slepte navzájem, fólii bude

na nároží vyčnívat (Obr. 1).
� Stejným způsobem pokračujte v nalepování fólie na zbývající strany, dokud

jí nebudou  pokryty všechny utěsňované plochy.
� Po nalepení fólií a osazení okna opatřete  spáru tepelnou izolací.

Doporučujeme použít  okenní pěnu illbruck. FM343 nebo FM350

Postup montáže folie s butylem
TEXT A
� Na stěnu v místě kontaktu pásky se zdivem aplikujte Butyl Bitumen Primer

ME901 nebo  ME902 (impregnaci podkladu) a nechte jej odvětrat.
� Vyrovnejte fólii na okenním rámu (Obr. 2), umístěte ji do správné polohy,

sejměte krycí pásku na butylovém pruhu, umístěte fólii na zeď a pomocí
válečku dobře přitlačte a vyhlaďte (Obr. 3).

� Lícovou stranu fólie lze překrývat omítkou.

Postup montáže folie bez butylu
TEXT A
� Srovnejte fólii s okenním rámem (Obr. 2) a naveďte ji směrem ke stěně.
� Na zdivo aplikujte housenku lepicího tmelu např. SP025. Na takto připravený

podklad přilepte fólii a pečlivě ji přitlačte pomocí válečku (Obr. 3).
� Lícovou stranu fólie lze překrývat standardní omítkou.

Postup montáže folie s perlinkou
TEXT A
� Na zeď aplikujte první vrstvu omítky sloužící jako podklad.
� Do omítky vložte perlinku tak, aby fólie byla srovnaná s okenním rámem a

zdí a překrývala připojovací spáru (Obr. 4).
� Fólii přichyťte nanesením tenké vrstvičky malty na perlinku.
� Nyní můžete aplikovat horní vrstvu omítky. Lícová strana fólie usnadňuje

nanášení omítky (Obr. 5).

Obr. 1: V rozích fólii přeložte

Obr. 4: V rozích fólii přeložte

Obr. 2: Umístění butylové
pásky

Obr. 5: Umístění butylové
pásky

Obr. 3: Fólii přitlačte pomocí
válečku



ME210 Parotěsná fólie interiér

ME220 Vodotěsná fólie exteriér

Unikátní fasádní t snicí fólie vhodná pro vytvo eníě ř

vzduchot sné a parobrzdicí zábrany na vnit ní/interiérovéě ř

stran konstrukcí a spár. Díky svému provedení je možné jiě

aplikovat do všech b žných tvar detail íve podě ů ů. Dř

ozna ením .č FF 210
� pouze do interiéru

� barva černá

Unikátní fasádní t snicí fólie vhodná pro vytvo eníě ř

vodot sné zábrany na exteriérové stran konstrukcí a spár.ě ě

Díky svému provedení je možné ji aplikovat do všech

b žných tvar detail íve pod ozna ením .ě ů ů. Dř č FF220
� pouze do exteriéru
� barva černá

Přednosti
� velmi houževnatý materiál odolný v i poškozeníůč

� extrémní schopnost p enosu dilata ních pohybř ůč

� neobsahuje silikon

Přednosti:
� ůvelmi houževnatý materiál odolný v i poškozeníč

� ř ůextrémní schopnost p enosu dilata ních pohybč

� ů ěvelmi vysoká odolnost v i pov trnosti a stárnutíč

Aplikační teplota

Teplotní odolnost

Omítatelnost

Protažení dle EN 12311-2

UV odolnost

Pevnost v tahu dle EN 12311-2

+5°C až +    °C35

-40°C až +      °C130

neomítatelná

> 250%

vynikajicí

ME210 7 MPa>
ME220 8 MPa>

Vlastnosti Klasifikace

-

112 1
3

/1
4
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Fólie illbruck slouží pro utěsnění připojovací spáry mezi otvorovou výplní

či proskleným fasádním celkem a přilehlou obvodovou konstrukcí.

Profesionální utěsnění připojovací spáry
ME210 Parotěsná fólie interiér

ME220 Vodotěsná fólie exteriér

Profesionální utěsnění připojovací spáry

fasádních konstrukcí
Komplexní těsnicí systém pro „připojovací spáry” fasádních konstrukcí

nabízí léty prověřené materiály v kombinaci, která zajišťuje ideální

utěsnění spáry. Splňuje kritéria současných norem určených zejména

požadavky na tepelnou ochranu budov dle ČSN 73 05 40-2. Skladba

produktů v připojovací spáře je v souladu s obecně platnou zásadou

„uvnitř těsněji než venku”, kdy na vnitřní stranu spáry je navržena

vzduchotěsná fólie zabraňující pronikání vzdušné vlhkosti (páry) do

tepelně izolačního materiálu spáry. K tomuto účelu slouží illbruck ME 210

butylová fólie. Na exteriérovou část je naopak určena fólie maximálně

odolná povětrnostním vlivům s dlouhodobou UV stabilitou, těsná vůči

náporu hnaného deště - illbruck ME 220 s optimalizovanou propustností

vodní páry, která umožňuje dostatečné odvětrání detailu. Mezi tyto dvě

membrány je pochopitelně nutno spáru vyplnit vhodným tepelně

izolačním materiálem, např. minerální vlnou či PUR pěnou vhodných

vlastností. Oba materiály fólií jsou na bázi syntetických kaučuků, součástí

kterých jsou též saze, plnivo, antioxydanty a přísady pro vulkanizaci.

Materiály jsou díky svému chemickému složení velmi elastické,

houževnaté, flexibilní a zároveň odolné vůči oděru či protržení. Lze je

označit za extrémně odolné vůči stárnutí a to i při stálém vystavení

atmosférickým vlivům, UV záření i teplotním výkyvům a řadě chemikálií.

EPDM (illbruck ME 220) a butylová (illbruck ME 210) fólie neobsahují

navíc žádná změkčovadla, tedy nehrozí migrace těchto látek do okolních

ploch. Obě fólie jsou již po dobu více než deseti let dodávány naší

společností na stavby za účelem vytvoření hydro i paroizolací jak do

interiéru, tak pro exteriérové aplikace.

Výhody systému:

� výborná odolnost vůči stárnutí

� dlouhodobá životnost a UV odolnost exteriérové fólie

� rozdíl difúzních odporů vnitřních a vnější zábrany zajišťující

minimalizaci kondenzace a tvorbu plísní uvnitř spáry

� 100 ěsnost a vzduchotěsnost zajišťující správnou funkci% vodot

tepelného izolantu spáry

� vysoká mechanická odolnost fólií materiálu proti proražení

� přenos dilatačních pohybů v příčném i podélném směru

� integrovaný popis fólií dle typu zabraňující záměně při aplikaci

délka role Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

20 m m 31.30 1.250 C �

20 m m 57.00 2.280 C �

20 m m 83.50 3.340 C �

20 m m 109.00 4.360 C �

20 m m 135.00 5.400 C �

20 m m 161.00 6.450 C �

20 m m 187.00 7.500 C �

20 m m 213.00 8.500 C �

20 m m 265.00 10.600 C �

250 x 0,8 mm

300 x 0,8 mm

350 x 0,8 mm

400 x 0,8 mm

500 x 0,8 mm

200 x 0,8 mm

šířka x tloušťka (mm)

50 x 0,8 mm

100 x 0,8 mm

150 x 0,8 mm

délka role Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

20 m m 15.70 0.630 C �

20 m m 27.20 1.090 C �

20 m m 38.80 1.550 C �

20 m m 50.50 2.020 C �

20 m m 62.00 2.480 C �

20 m m 75.50 3.020 C �

20 m m 85.00 3.400 C �

20 m m 97.00 3.880 C �

20 m m 120.00 4.800 C �500 x 0,7 mm

250 x 0,7 mm

300 x 0,7 mm

350 x 0,7 mm

400 x 0,7 mmm

100 x 0,7 mm

150 x 0,7 mm

200 x 0,7 mm

šířka x tloušťka (mm)

50 x 0,7 mm

Produkty v systému:

SP025
Lepidlo

okenních
fólií

viz str. 116

CT113 Kontaktní
fasádní lepidlo

viz str. 116

OT 015 Fasádní lepidlo
viz str. 116

realizace a návrh stavby firma MTM Bezuchov s.r.o., odběratel společnosti Okentěs, spol. s r.o.



TP652 illmod Trio+
Přednosti
� komplexní utěsnění spár
� aplikační teplota bez omezení
� využitelnost pro velké rozpětí spár
� rychlá instalace nezávislá na teplotě
� ideální pro dilatační spáry

TP652 illmod Trio+

Páska spl uje nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychléň
ut sn ní spár, navíc je jednáě ě o "zelený produkt"
bez emisí. Multifunk ní t snicí páska ur ená zejménač čě

ě ě řpro ut sn ní okenních spár v prost edí:

� pasivní a nízkoenergetická výstavba
� ěb žná výstavba
� rekonstrukce
� zateplení spár

illbruck illmod Trio FBA je impregnovaná komprima níč
multifunk ní páska ur ená pro komplexní ut sn níč č ě ě
parapetní spáry. Je vhodná zejména k ut sn níě ě
p ipojovacích dilata ních spár otvorových výplní.ř č
Vytvo ený spoj je vodot sný, vzduchot sný a spára jeř ě ě
také výb n tepeln izolována.or ě ě illmod Trio FBA je
izola ním materiálem, který umož uje ut sn íč ň ě ěn
parapetní spáry pod podkladním profilem pouze
jedn m produktem a p itom stále platí principí ř „ řuvnit
t sn ji než zvenku“. Produkt byl vyvinut pro extrémně ě ě
rychlou a bezpe nou izolaci p i montáži oken a dve í.č ř ř

TP651 - pod parapetyillbruck illmod Trio FBA

třída hořlavosti: B2 (normálně hořlavý)
Součinitel prostupu tepla

0,8 W/(m2 . K)hloubka okna 60 mm:
0,7 W/(m2 . K)hloubka okna 70 mm:
0,6 W/(m2 . K)hloubka okna 80 mm:

těsnost proti přívalovému dešti: 600Pa
tepelná odolnost: -30°C až +80°C
aplikační teplota: bez omezení

interiér

exteriér

Pasivní / Nízkoenergetické
domy *1

Běžná nová
výstavba *2

Rekonstrukce /
Sanace *3

Zateplení spár *4

8 32 58 S 6 - 10 6 - 12 6 - 12 6 - 22

8 32 66 S 6 - 10 6 - 12 6 - 12 6 - 22

8 24 77 S 6 - 10 6 - 12 6 - 12 6 - 22

8 24 88 S 6 - 10 6 - 12 6 - 12 6 - 22

6 24 58 M 8 - 15 8 - 18 8 - 18 8 - 33

6 24 66 M 8 - 15 8 - 18 8 - 18 8 - 33

6 18 77 M 8 - 15 8 - 18 8 - 18 8 - 33

6 18 88 M 8 - 15 8 - 18 8 - 18 8 - 33

5 20 58 L 10 - 20 10 - 24 10 - 24 10 - 45

5 20 66 L 10 - 20 10 - 24 10 - 24 10 - 45

5 15 77 L 10 - 20 10 - 24 10 - 24 10 - 45

5 15 88 L 10 - 20 10 - 24 10 - 24 10 - 45

3 12 58 XL 15 - 30 15 - 36 15 - 42 15 - 66

3 12 66 XL 15 - 30 15 - 36 15 - 42 15 - 66

3 9 77 XL 15 - 30 15 - 36 15 - 42 15 - 66

3 9 88 XL 15 - 30 15 - 36 15 - 42 15 - 66

Rozměrové tolerance dle DIN 7715 P3.
*1 Těsnění je UV stabilní, vodotěsné do 600 Pa, vysoce vzduchotěsné (třída 4 dle DIN EN 12 207), tepelně izolující.
*2 Těsnění je UV stabilní, vodotěsné do 600 Pa, vzduchotěsné (třída 4 dle DIN EN 21 207), tepelně izolující.
*3 Těsnění je vodotěsné do 300 Pa, vzduchotěsné (třída 3 dle DIN EN 21 207) , tepelně izolující.
*4 Těsnění slouží jako trvale dilatatující tepelná izolace spáry.

Pracovní rozsah

Metrů v roli Metrů v kartónu
Hloubka pásky

v mm
Velikost

1131
3
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

hloubka x šířka
(mm)

pracovní rozsah
těsněné spáry

(mm)1)
m v návinu Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

35/5-10 10 m 48.60 1.940 C �

40/5-10 10 m 62.50 2.500 C �

35/7-15 6 m 105.00 4.200 C �

40/7-15 6 m 116.00 4.640 C �

35/10-20 6,5 m 131.00 5.250 C �

40/10-20 6,5 m 147.00 5.900 C �

5-10

7-15

10-20

TP652 (S) 58 / 6-22 8m 32m m 125.00 5.000 C �

TP652 (M) 58 / 8-33 6m 24m m 160.00 6.400 C �

TP652 (L) 58 / 10-45 5m 20m m 193.00 7.700 C �

TP652 (XL) 58 / 15-66 3m 12m m 291.00 11.600 C �

TP652 (S) 66 / 6-22 8m 32m m 138.00 5.500 C �

TP652 (M) 66 / 8-33 6m 24m m 176.00 7.050 C �

TP652 (L) 66 / 10-45 5m 20m m 213.00 8.500 C �

TP652 (XL) 66 / 15-66 3m 12m m 324.00 13.000 C �

TP652 (S) 77 / 6-22 8m 24m m 165.00 6.600 C �

TP652 (M) 77 / 8-33 6m 18m m 220.00 8.800 C �

TP652 (L) 77 / 10-45 5m 15m m 259.00 10.400 C �

TP652 (XL) 77 / 15-66 3m 9m m 394.00 15.800 C �

TP652 (S) 88 / 6-22 8m 24m m 175.00 7.000 C �

TP652 (M) 88 / 8-33 6m 18m m 233.00 9.300 C �

TP652 (L) 88 / 10-45 5m 15m m 277.00 11.100 C �

TP652 (XL) 88 / 15-66 3m 9m m 447.00 17.900 C �

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EANtyp (velikost)

šíře rámu/
určeno pro
spáru (mm)

délka role
(m) v

kartonu



Vnější uzávěr

TP600 illmod 600

TP602 illmod MAX

Okenní t  snicí páska ur ená pro rychlou, kvalitníě č
ut  sn  ní p ipojovací spáry oken a balkónovýchě ě ř
dve í. Ut  sn  ná spára je vodot  sná a páskař ě ě ě
zárove   výborn   tepeln   izoluje.ň ě ě
� Vhodná do exteriéru.
� Aplika ní teplota bez omezeníč
� Barva šedá

Přednosti:
� instalace nezávislá na počasí a teplotě
� ideální pro dilatační spáry
� trvale UV stabilní
� vysoká paropropustnost pásky

Okenní těsnící systém i3

je určena pro vytvoření vodotěsné a zároveň vysoce
paropropustné izolační vrstvy na exteriérové straně
připojovací spáry. Díky provedení Okenní fólie Exteriér
ve variantě EW je možná její aplikace do všech
běžných tvarů detailů. Fólie je vyráběna ve 3 verzích
pro snadnou fixaci na stěnu.

Materiál
Polypropylénová fólie vybavená lepicími pruhy
umožňujícími fixaci na okno, dveře a ostění.

Barva
líc: šedá / rub: bílá

Přednosti výrobku
• 3 varianty montáže na stěnu
• EW varianta umožňující jakékoliv lepení fólie na

okno
• omítatelná
• vysoce difúzně otevřená
• potisk fólie umožňuje snadnou orientaci a kontrolu
detailu

ME510 Okenní fólie Exteriér
možnosti aplikace:

provedeno Eprovedeno W

Unikátní komprimační páska, které je schopná utěsnit širokou škálu spár pouze pomocí dvou rozměrů pásky.
Páska je vynikající tepelný izolant, která je vodotěsná a povětrnosti odolná.
� vhodná do exteriéru.
� aplikační teplota bez omezení
� antracit

Přednosti:
� pouze 2 rozměry pásek
� pro spáry 5 až 15 mm nebo 10 – 24 mm
� aplikace možná za jakýchkoliv teplot
� povětrnosti a UV odolná
� skvělý zvukový izolant
� výborně propouští vzdušnou vlhkost
� snadná, rychlá a čistá montáž
� vodotěsná do 600 Pa
� vysoce šetrná vůči uživateli a životnímu

prostředí - minimální odpad

ME 500 TwinActiv
okenní fólie

FM343 nízkoexpanzní
pist. pěna Maxx celoroční

TP602 illmod max

NOVINKA

hloubka x
šířka (mm)

pracovní rozsah
těsněné spáry

(mm)1)

m v návinu/
ks v

kartónu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

15/ 5-15 5-15 4,5/20 m 29.40 1.180 B � N

25/ 10-24 10-24 7/12 m 82.00 3.280 B � N

bez butylu 50 mm EW 50 m m 15.90 0.635 C �

bez butylu 70 mm EW 50 m m 16.50 0.660 C �

bez butylu 100 mm EW 50 m m 21.00 0.840 C �

bez butylu 140 mm EW 50 m m 27.60 1.100 C �

s butylem 50 mm EW 50 m m 23.60 0.945 C �

s butylem 70 mm EW 50 m m 27.00 1.080 C �

s butylem 100 mm EW 50 m m 32.00 1.280 C �

s butylem 140 mm EW 50 m m 36.00 1.440 C �

s perlinkou 60 mm EW 50 m m 30.50 1.220 C �

s perlinkou 90 mm EW 50 m m 35.80 1.430 C �

EAN
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
typ označení délka role Mj
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hloubka x
šířka (mm)

pracovní rozsah
těsněné spáry

(mm)1)

m v návinu/
ks v

kartónu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

10/ 2 12,5/30 m 9.55 0.382 B �

15/ 2 12,5/20 m 14.00 0.560 B �

10/ 3 10/30 m 11.80 0.472 B �

15/ 3 10/20 m 17.60 0.705 B �

15/ 3-7 8/20 m 23.20 0.930 B �

20/ 3-7 8/15 m 30.70 1.230 B �

15/ 5-10 5,6/20 m 32.90 1.320 B �

20/ 5-10 5,6/15 m 43.40 1.740 B �

15/ 7-12 4,3/20 m 42.90 1.720 B �

20/ 7-12 4,3/15 m 56.50 2.260 B �

20/ 8-15 8-15 3,3/15 m 73.50 2.940 B �

20/ 10-18 4,5/15 m 86.50 3.460 B �

25/ 10-18 4,5/12 m 108.00 4.320 B �

25/ 13-24 5,2/12 m 134.00 5.350 B �

30/ 13-24 5,2/10 m 161.00 6.450 B �

35/ 17-32 17-32 4/8 m 245.00 9.800 B �

40/ 17-32 24-40 4/7 m 279.00 11.200 B �

10-18

13-24

3

3-7

5-10

7-12

2



Okenní těsnící systém i3

Vnitřní uzávěr

Okenní butylová fólie je ur ena pro vytvo ení vzduchot  snéč ř ě
izola ní vrstvy na interiérové stran   p ipojovací spáry. Díkyč ě ř
jejímu provedení je možno ji aplikovat do všech b žných tvarě ů
detailů.
� pouze do interiéru
� aplikace od +5 °C do +40 °C
� barva šedá

Přednosti:
� řvelmi dobrá p ilnavost lepicího pruhu na okna
� vynikající p ilnavost butylu na adu podkladř ř ů
� řtextilie je omítatelná a p etíratelná

ME410 Okenní butylová fólie

Okenní fólie Interiér je určena pro vytvoření
vzduchotěsné a paronepropustné izolační vrstvy na
interiérové straně připojovací spáry. Díky provedení
Okenní fólie Interiér ve variantě EW je možná její
aplikace do všech běžných tvarů detailů. Fólie je
vyráběna ve 3 verzích pro snadnou fixaci na stěnu.

Materiál
Polypropylénová fólie vybavená lepicími pruhy
umožňujícími fixaci na okno, dveře a ostění.

Barva
• bílá

Přednosti výrobku
• 3 varianty montáže na stěnu
• EW varianta umožňující jakékoliv lepení fólie na

okno
• omítatelná
• potisk fólie umožňuje snadnou orientaci a kontrolu

detailu

ME511 Okenní fólie Interiér

možnosti aplikace:
provedeno Eprovedeno W

Středové těsnění

PUR pěny illbruck

PUR pěna slouží ve stavebnictví často k zateplení spár a dutin. Pěnový polyuretan je vynikající
tepelný / zvukový izolant o velmi nízké hmotnosti. Široké možnosti ve výrobním procesu
umožňují získat pěny nehořlavé (viz. str. 124, 128), elastické, nízkoexpanzní a mnohé další.

FM310 pistolová pěna 750ml do 45 l do +5oC B3 F+Xn 12 12 ks 118.00 4.720 C �

FM341 pistolová pěna zimní 750ml do 45 l do -10oC B3 F+Xn 12 12 ks 126.00 5.050 C �

FM343 nízkoexp. pistolová pěna MAXX celoroční 850ml do 55 l do -10oC B3 F+Xn 12 12 ks 133.00 5.300 C �

FM330 pistolová pěna Flex 750ml do 35 l do -3°C B3 F+Xn 12 12 ks 140.00 5.600 C �

FM350 pistolová Perfekt pěna 880ml do -10°C B3 F+Xn 12 12 ks 125.00 5.000 C � R

FM370 (PRO70) pistolová pěna 880ml do 70 l do +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 123.00 4.920 C �

FM371 (PRO70) pistolová pěna zimní 880ml do 55 l do -10°C B3 F+Xn 12 12 ks 128.00 5.100 C �

EAN
ks /

karton
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
Mjaplikace hořlavost

znak
neb.

sklad
měs.

název obsah
objem
pěny

postupný
přechod
k novému
designu
více na
str. 124

Délka role: 15 m

75 x 1,5 4 60 m 44.30 1.770 C �

100 x 1,5 3 45 m 56.50 2.260 C �

150 x 1,5 1 15 m 73.50 2.940 C �

Další rozměry na požádání.

šířka x
tloušťka (mm)

rolí v
kartonu

metrů v
kartonu

EANMj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bez butylu 50 mm EW 50 m m 13.70 0.550 C �

bez butylu 70 mm EW 50 m m 16.10 0.645 C �

bez butylu 100 mm EW 50 m m 21.50 0.860 C �

bez butylu 140 mm EW 50 m m 30.30 1.210 C �

s butylem 50 mm EW 50 m m 20.10 0.805 C �

s butylem 70 mm EW 50 m m 22.80 0.910 C �

s butylem 100 mm EW 50 m m 27.50 1.100 C �

s butylem 140 mm EW 50 m m 35.60 1.420 C �

s perlinkou 60 mm EW 50 m m 32.60 1.300 C �

s perlinkou 90 mm EW 50 m m 35.50 1.420 C �

označenítyp
Cena EUR

pro Slovensko
Cena Kč

pro Česko
EANMjdélka role
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SP025 lepidlo okenních fólií

OT015 Fasádní lepidlo

CT113 Kontaktní fasádní lepidlo

Příslušenství

ME901 Butyl & Bitumen Primer

ME902 Sprejový B&B Primer

Slouží jako adhezivum a základní nátěr při přípravě podkladu
před aplikováním butylových a bitumenových pásek.

Přednosti:
� krátká doba zavadnutí
� lehce zpevní podkladní plochu
� optimalizuje přilnavost
� barva transparent

Okenní butylová fólie je ur ena pro vytvo eníč ř
vzduchot sné izola ní vrstvy na interiérovéě č
stran p ipojovací spáry.ě ř
� pouze do interiéru.
� aplikace od +5 °C do +40 °C.
� barva šedá

Přednosti:
� velmi dobrá p ilnavost na celou aduř ř

podkladů
� fólie lze omítat a přetírat
� dlouhodob je schopna p enést dilatace vě ř

p í ném sm ru až 10 %ř ěč

ME404 Butyl Fleece

Aplikační váleček

Nůžky

usnadňuje a urychluje aplikaci (lepení) butylových pruhů
těsnících pásek na okenní ostění (špalety)

usnadňuje a urychluje aplikaci (lepení) butylových pruhů
těsnících pásek na okenní ostění (špalety)

Impregnace ve spreji ME 902 slouží pro zlepšení p ilnavosti a zpevn níř ě
porézních podklad p ed následnou aplikací butylových neboů ř
bitumenových pásek a fólií.
K aplikaci není pot eba št tec ani aplika ní vále ek apod.ř ě č č

Přednosti:
� velmi snadná aplikace
�možnost regulace trysky
� lehké zpevnění přilnavosti
� výrazné zlepšení přilnavosti podkladu
� krátká doba odvětrání

Barva:
� transparentní

Doplňující produkty

Dlouhodobě elastické lepidlo určené pro fixaci okenních fólií k pod-
kladům jako jsou zdivo, beton, pórobeton, vápenopísková cihla,
dřevotříska, OSB deska a další. Materiál je vysoce ekologicky šetrný,
při aplikaci bez zápachu a velmi dobře zpracovatelný.

Přednosti:
• lze aplikovat na lehce vlhký podklad
• výrobně odolává působení vody a povětrnosti
• zcela ekologický produkt, bez rozpouštědel
• bez zápachu při zpracování
• aplikace +5°C až +40°C
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Délka role: 15 m

50 x 1,5 5 75 m 31.50 1.260 C �

75 x 1,5 4 60 m 45.80 1.830 C �

100 x 1,5 3 45 m 58.50 2.340 C �

150 x 1,5 1 15 m 76.00 3.040 C �

Další rozměry na požádání.

šířka x
tloušťka (mm)

rolí v
kartonu

metrů v
kartonu

Cena EUR
pro Slovensko

Cena Kč
pro Česko

Mj EAN

barva obsah skl. měs. balení
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

šedá 310ml 12 12 ks 141.00 5.650 C �

objem Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 litr ks 348.00 13.900 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Aplikační váleček ks 60.00 2.400 D �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Nůžky ks 287.00 11.500 D �

objem Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

500 ml ks 341.00 13.600 C �

Lepidlo určené pro slepení fólií illbruck ME220 a  ME210 zejména ve fasádních aplikacích
k neporézním podkladům. Vytvořený spoj výtečně odolává povětrnostním vlivům, stárnutí,
změnám teplot a je vodotěsný.

� vhodné do interiéru i exteriéru
� aplikace od +5 °C do +30 °C

Kontaktní lepidlo určené pro kontaktní lepení fólií ME220 a ME210 zejména ve fasádních
aplikacích k podkladům ze dřeva, kovů, zdiva a mnoha dalším. Vytvořený spoj výtečně
odolává povětrnostním vlivům, stárnutí, změnám teplot a je vodotěsný. Dříve pod
označením OT 13.

Přednosti
� excelentní odolnost vůči stárnutí
� velmi snadná, rychlá a přesná aplikace
� vysoká pevnost spoje
� odolné vůči teplotním změnám a vodě

Přednosti
� excelentní odolnost vůči stárnutí
� pevný a elastický spoj
� dobrá odolnost vůči teplotním změnám a vodě
� vysoká pevnost bezprostředně po aplikaci

barva hmotnost skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá 4.7kg 12 1 F, Xi kg 1 120.00 44.800 D � N

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá 600ml 9 20 ks F, Xi ks 253.00 10.100 D � N



Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 – 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

montáž okna, známá doposud z oblasti výstavby pasivních domů, stává řešením s

budoucností. Tento konstrukční systém je již dnes v souladu s náročnými

požadavky směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické

náročnosti budov. Veškeré komponenty systému jsou voleny a vyráběny tak, aby

bylo vyhověno požadavkům a opatřením, které si kladou za cíl snížit do roku

2020 emise skleníkových plynů o 20%, zvýšit podíl energie z obnovitelných

zdrojů na 20% a zvýšit energetickou účinnost budov o 20%. U montáže oken to v

praxi znamená, že aby byly energetické ztráty co nejnižší, je potřeba umístit okno

do tepelně izolační roviny. Tato montáž však nebyla doposud příliš obvyklá,

hlavně kvůli absenci kvalitního a jednoduchého systémového řešení. Systém pro

předsazenou montáž okna od společnosti illbruck však tento fakt odsouvá do

minulosti.

První certifikovaný systém pro předsazenou montáž
Celé systémové řešení pro předsazenou montáž splňuje nejvyšší nároky jak ze

strany legislativy, tak i ze strany investorů. Jedná se o kombinaci lepení s pomocí

extrémně výkonného lepidla illbruck SP340 a pojistného kotvení. Takovým

způsobem je dosaženo maximální únosnosti spoje (min. 200 kg na běžný metr) a

těsnosti profilu PR007 vůči stavbě. Okno je poté upevněno do rámu, tvořeného

profily PR007, pomocí běžných šroubů, které jsou k tomu určené. Kombinovaný

způsob fixace nosného profilu PR007 je rychlý a snadný. Společně s dalším

systémovým zateplovacím profilem PR008 přináší velmi dobré tepelně izolační

vlastnosti detailu. Systém illbruck je vhodný pro stavbu pasivních domů, i domů s

téměř nulovou roční bilancí, a je použitelný v rámci tepelně izolačních

kompozitních systémů (ETICS). Spojení okna s domem, nebo-li utěsnění

připojovací spáry mezi oknem a rámem PR007, se provádí pomocí komprimační

impregnované těsnicí pásky illmod Trio+ (TP652) a illmod Trio FBA (TP651).

Připevnění a utěsnění se provádí pouze v jednom pracovním kroku!

a montážních firem. Systém umožňuje bezproblémové utěsnění a ukotvení

předsazeného okna do prostoru tepelné izolace zateplovacího systému. Stačí k

tomu pouhých pět hlavních komponent, jejichž instalaci zvládne téměř každý.

Systém předsazené montáže oken illbruck je zároveň jediné řešení, které využívá

pouze ekologická lepidla certifikovaná výzkumným ústavem ift Rosenheim (podle

směrnice MO-01/1). Výsledky zkoušek jednotlivých stavebních dílců vykazují

výsledky, které zatím nebyly dosaženy žádným podobným systémem: viz

technická specifikace na str. 120.

Funkční princip
Doposud používané způsoby montáže předsazených oken založené na ocelových

konzolách, úhelnících a páskách přináší v řadě případů problémy při kotvení

těchto prvků do různých druhů podkladních materiálů. Systém pro předsazená

okna značky illbruck na to jde trochu jinak. Pokud nelze vhodným způsobem

použít šrouby, nabízí alternativu lepení. U systému illbruck nese hlavní zátěž

nosný profil PR007. Profil je lehký, snadno řezatelný a zároveň dostatečně tuhý a

pevný pro přenesení hmotnosti okna. Velkou výhodou montáže profilu PR007 je

kombinovaný způsob fixace. Jedná se o kombinaci lepení s pomocí extrémně

výkonného lepidla illbruck SP340 a pojistného kotvení. Takovým způsobem je

dosaženo maximální únosnosti spoje (min. 200 kg na běžný metr) a těsnosti

profilu PR007 vůči stavbě. Okno je poté upevněno do rámu, tvořeného profily

PR007, pomocí běžných šroubů, které jsou k tomu určené. Kombinovaný způsob

fixace nosného profilu PR007 je rychlý a snadný. Společně s dalším systémovým

zateplovacím profilem PR008 přináší velmi dobré tepelně izolační vlastnosti

detailu.

Systém illbruck je vhodný pro stavbu pasivních domů, i domů s téměř nulovou
roční bilancí, a je použitelný v rámci tepelně izolačních kompozitních systémů
(ETICS).

Spojení okna s domem, nebo-li utěsnění připojovací spáry mezi oknem a rámem

PR007, se provádí pomocí komprimační impregnované těsnicí pásky illmod Trio+

(TP652) a illmod Trio FBA (TP651). Připevnění a utěsnění se provádí pouze v

jednom pracovním kroku!

1. Přiřízněte nosné okenní profily illbruck PR007 na míry okna (standardní délka

profilu v balení je 1,40 m).

2. Očistěte běžným postupem lepené plochy a naimpregnujte jak profily PR007,

tak podkladní konstrukci s illbruck AT140 Primer pro savé podklady.

3. Aplikujte lepidlo illbruck SP340 ve dvou rovnoběžných pruzích cca 2 cm od

kraje profilů PR007.

4. Přiložte profily PR007 na připravené zdivo a přilepte jej smýkavým pohybem.

Díky vysoké počáteční vnitřní pevnosti lepidla SP340 budou profily okamžitě

držet bez další fixace.

5. Zajistěte dodatečně každý profil PR007 pomocí min. 3 šroubů na 1 běžný metr.

Tím dosáhnete toho, že můžete okamžitě osazovat okno. Po celkovém

vytvrzení lepidla SP340 získá lepený spoj svou konečnou únosnost.

6. Dále připevněte pomocí lepicího tmelu SP050 tepelněizolační profil illbruck

PR008.

7. Pro spojení okna s domem použijte impregnované komprimační pásky illmod

Trio+ (TP652) a illmod Trio FBA (TP651). Nalepte pásky na okenní rám, vsaďte

jej do otvoru a připevněte pomocí vhodných okenních šroubů. Pro optimální

utěsnění dolního spoje dolepte na venkovní straně illbruck hydroizolační fólii,

např. ME501, ME500 nebo ME510.

Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém.

Předsazená montáž okna krok za krokem

První lepicí systém pro předsazenou montáž certifikovaný ústavem

ift (zkouška stavebního dílce včetně upevnění)

Splňuje nejvyšší požadavky na minimalizaci tepelných ztrát okny

Snadná a bezkonkurenčně rychlá montáž jak systémových profilů,

tak i oken
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PR007 Nosný profil pro předsazená okna

PR008 Zateplovací profil pro předsazená okna

illmod Trio+

AT140 Primer pro savé podklady

SP340 Lepidlo pro předsazená okna

SP050 Lepící tmel

Nosný profil určený pro montáž předsazených otvorových
výplní do prostoru tepelné izolace. Ideální řešení pro
nízkoenergetické a pasivní domy. Profil je dostatečně
pevný v tlaku, ohybu a zároveň je snadno opracovatelný,
lehký a tepelně izolační.

Barva
béžová

Balení
� profil o délce 1400 mm
� odvěsny trojúhejníkového průřezu: 90 x 90 mm

Přednosti
� atestovaná systémová montáž předsazených oken s

PR008 a TP652
� velmi rychlá, snadná, přesná a estetická instalace

Speciální elastické lepidlo s velmi vysokou počáteční kohezní pevností.
Lepidlo bylo vyvinuté a je určené pro fixaci profilu PR007 k podkladům
jako je beton, keramická tvarovka, vápeno-písková cihla, pórobeton a
dřevo. Po vytvrzení je spoj elastický s maximální pevností v tahu cca 28
kg/cm .2

Aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti
� přilnavost na celou řadu podkladů s AT140
� velmi vysoká pevnost spoje po vytvrzení
� neobsahuje silikon, izokyanáty a rozpouštědla
� bez zápachu při zpracování

Univerzální hybridní elastický tmel určený jak pro tmelení, tak i lepení
přilehlých konstrukcí a ploch. Produkt najde své uplatnění hlavně u
aplikací, kde je vyžadována vyšší tvrdost materiálu a odolnost vůči
oděru apod. Tmel je vyroben na bázi hybridní technologie, jež nabízí
oproti běžným konvenčním silikonovým a polyuretanovým tmelům celou
řadu výhod. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu
prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru.
Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti
� výtečná zpracovatelnost
� odolný vůči mechanickému namáhání
� trvale elastický
� UV a povětrnosti odolný - nežloutne
� neobsahuje silikon
� bez zápachu při zpracování
� zdravotně nezávadný a ekologický
� přetíratelný

Vysoce tepelně izolační profil určený pro illbruck systé-
movou montáž předsazených otvorových výplní do pros-
toru tepelné izolace. Ideální řešení pro nízkoenergetické
a pasivní domy. Profil je velmi snadno opracovatelný
a lehký.

Barva
šedá

Balení
� profil o délce 1400 mm
� odvěsny trojúhejníkového průřezu: 82 x 82 mm

Přednosti
� atestovaná systémová montáž předsazených oken s

PR007 a TP652
� velmi rychlá, snadná, přesná a estetická instalace

Impregnace pro zlepšení přilnavosti silikonových, polyuretano-
vých a hybridních tmelů na savé porézní povrchy. Náhrada za
OS101 Primer S.

Barva
čirá

Balení
� plechová dóza 500 ml

Přednosti
� odvětrání pouze 30 minut
� jedna impregnace na savé i nesavé povrchy povrchy

illmod Trio+ (TP652) v současnosti představuje
nejmodernější řešení pro spojení okna s domem.
Jeden produkt splňuje požadavky na třístupňové
utěsnění spáry mezi okenním rámem a zdí. V
závislosti na použití je vhodný pro spáry o šířce
6 - 66 mm a ve velikostech S, M, L, XL (prakticky v
jakékoliv hloubce zabudování rámu.)

SP050 slouží zejmé-
na pro nalepení za-
teplovacího profilu
PR008 na profil
PR007 a k utěsnění
nejrůznějších spojů
a napojení profilů,
fólií a pásek

SP340 je určeno pro
trvalou i okamžitou fi-
xaci profilu vůčiPR007
stavbě. Je možné jej
použít na beton, póro-
beton, vápenopískovou
cihlu, keramickou tvár-
nici i dřevo

Technická specifikace

do 1050 Pa

třída 5 (EN 12210)

+/- 3000 Pa

Úspěšné výsledky dalších zkoušek mechanického zatížení systému dle EN
14608, EN 1191, EN 12211 a EN 12600

1zkoušeno dle EN1027
zkoušeno dle EN12114  max. tlak 1000 Pa2 ;

3zkoušeno dle EN12211
zkoušeno dle EN122114

Cenová tabulka na straně 113
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barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá 310ml 12 12 ks 166.00 6.650 D �profil
rozměr odvěsny

mm
délka mm Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

PR007 90 x 90 1400 ks 359.00 14.400 C �

profil
rozměr odvěsny

mm
délka mm Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

PR008 82 x 82 1400 ks 136.00 5.450 C �

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

čirá 500ml 12 1 F,Xi ks 790.00 31.600 D �

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

310ml 12 12 ks 130.00 5.200 D �

600ml 12 20 ks 185.00 7.400 D �

bílá, šedá, černá

Odolnost proti zatížení větrem3

produkt
rozměr (mm)
množství (ml)

délka m Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PR007 90 x 90 x12,7 1 m 256.00 10.200 C �

PR008 82 x 82 x 11,6 1 m 96.00 3.840 C �

TP652 88 / 6-22 1 m 175.00 7.000 C �

SP 050 90ml 1 ml 38.40 1.540 C �

SP 340 90ml 1 ml 48.00 1.920 C �

AT 140 20ml 1 ml 32.40 1.300 C �

cena za 1m celkem 645.80 25.80

Ukázková kalkulace spotřeby jednotlivých komponentů na 1mi
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Purenit

PUR pěna illbruck FM343

fólie ME 500 TwinAktiv

D c é výkresyetaily ve 3D s popisky a techni k

ME 511 okenní fólie interiérTP 600 illmod 600

PUR pěna illbruck FM343
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PURENIT® - produkt na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR) zdravotně

nezávadný. Výrobky jsou pevné, lehké, snadno opracovatelné všemi

obráběcími stroji (obdobně jako dřevo), lze do něho snadno šroubovat.
PURENIT je odolný vůči chemikáliím, lze jej kombinovat a lepit s jinými®

materiály. Odolný vůči vysokým teplotám, vlhkosti, bez tloušťkového

bobtnání a praskání, s vysokou pevností v tlaku a výbornými izolačními

vlastnostmi.

PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ
PURENIT® je ideální řešení k přerušení a zmenšení tepelných mostů ve

styku dřevěných a hliníkových výplní se stavebními otvory a styku

obvodového zdiva se základem v základové spáře.

PLOCHÁ STŘECHA
PURENIT umožňuje přikotvení hydroizolace v místě přechodu na atiku a kotvení®

střešních světlíků bez tepelných mostů. Podložky pod bezpečnostní úchyty.

PROVĚTRÁVANÉ FÁSADNÍ SYSTÉMY
PURENIT - termopodložka pod kovové profily ve styku s obvodovou stěnou u®

fasádních systémů

VÝPLNĚ DVEŘÍ
PURENIT - jádro dveřních výplní umožní použití i ve vlhlkém prostředí a zvýší®

účinnost průrazu. Uplatnění nalezne také při výrobě vchodových dveří.

PURENIT®
- izolace tepelných mostů

Výběr podkladních profilů pro jednotlivé typy oken a dveří

PURENIT®

PVC okna dle systémů Podkladní profily pro dveře

Proč použít provedení sendvič při montáži oken ?

Víte, jak vypadá správně namontované okno?

Detail bez aplikace
Purenitu (na beton)

Balkonové dveře ve styku s podlahou (průběh teplot v konstrukci) Balkonové dveře ve styku s podlahou (průběh teplot v konstrukci)

Proč má být podkladový profil z PURENIT standardní součástí montáže oken a dveří ?®

Na řadě dalších stránek katalogu (108-120) popisujeme ,správnou montáž oken v systému i3

věnujeme se správnému osazení rámu okna.

Kritickým místem z hlediska tepelných mostů je především styk okna, dveří (balkonových) s parapetem

nebo podlahou. Zde je nutno okenní či dveřní rám podložit velmi dobrým tepelně izolačním materiálem,

nenasákavým, s vysokou pevností v tlaku.

Tyto požadavky naplňuje Purenit , je opracovatelný jako dřevo, snadno se řeže, lepí, šroubuje®

a lze na něj např. i lepit za horka asfaltové pásy.

Splní všechny technické

požadavky jako plný Purenit .®

Přidanou hodnotou je zlepšení

tepelně izolačních vlastností.

TAKTO NE TAKTO ANO
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dřevěná EURO okna
šíře 68, 78, 88, 92cm

s PP hladkým nebo s PIR vložkou

1 2

video

video prezentace na

www.okentes.cz

3



PURENIT - Stavíme bez tepelných mostů!®

PURENIT podkladové profily pro montáž dřevěných EURO®

oken, 1200 mm plný / 1000 mm s PIR vložkou

OKNO VEKA SOFLINE 70 AD

OKNO REHAU GENEO

VEKA

VEKA - ALPHALINE 90

OKNO REHAU EURO - DESIGN 86 PLUS

INOUTIC - EFORTE

SCHUCO - CORONA SI82

SALAMANDER - STREAMLINE

ALUPLAST

TROCAL 88+

PURENIT - plný materiál pro výrobce®
PURENIT PP profilovaný pro PVC okna nebo s PIR vložkou®

PURENIT podkladové profily pro dveře, 1200 mm plné®

Název x rozměr Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Purenit 550 MD 1200 x 100 x 40mm ks 310.00 12.400 P � N

Purenit 550 MD 1200 x 150 x 40mm ks 427.00 17.100 P � N

Purenit 550 MD 1200 x 200 x 40mm ks 496.00 19.800 P � N

Purenit 550 MD 1200 x 250 x 40mm ks 600.00 24.000 P � N

Purenit 550 MD 1200 x 300 x 40mm ks 765.00 30.600 P � N

Název x rozměr Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Purenit 550 MD 1200 x 100 x 50mm ks 369.00 14.800 P � N

Purenit 550 MD 1200 x 150 x 50mm ks 510.00 20.400 P � N

Purenit 550 MD 1200 x 200 x 50mm ks 600.00 24.000 P � N

Purenit 550 MD 1200 x 250 x 50mm ks 730.00 29.200 P � N

Purenit 550 MD 1200 x 300 x 50mm ks 940.00 37.600 P � N

Název x rozměr Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Purenit 550 MD 1200 x 100 x 60mm ks 416.00 16.600 P � N

Purenit 550 MD 1200 x 150 x 60mm ks 580.00 23.200 P � N

Purenit 550 MD 1200 x 200 x 60mm ks 685.00 27.400 P � N

Purenit 550 MD 1200 x 250 x 60mm ks 830.00 33.200 P � N

Purenit 550 MD 1200 x 300 x 60mm ks 1 090.00 43.600 P � N

rozměr / typ Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

60 x 60 x 1200 mm, plný EURO ks 300.00 12.000 P � N

60 x 70 x 1200 mm, plný EURO ks 349.00 14.000 P � N

60 x 80 x 1200 mm, plný EURO ks 399.00 16.000 P � N

60 x 90 x 1200 mm, plný EURO ks 450.00 18.000 P � N

60 x 100 x 1200 mm, plný EURO ks 499.00 20.000 P � N

délka 100 cm

délka 100 cm

délka 100 cm

délka 100 cm

délka 100 cm

délka 100 cm

délka 100 cm

délka 100 cm

délka 100 cm

délka 100 cm

představujeme / postupně zavádíme
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1

2

3

PMD50/4-1 REHAU GENEO ks 136.00 5.450 P � N

PRO50/4-1 REHAU GENEO PIR ks 121.00 4.840 P � N

Kód název profilu Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PMD40/10-1 VEKA SOFLINE 70 AD ks 114.00 4.560 P � N

PRO40/10-1 VEKA SOFLINE 70 AD PIR ks 103.00 4.120 P � N

PMD60/9-1 VEKA SOFLINE ks 174.00 6.950 P � N

PRO60/9-1 VEKA SOFLINE PIR ks 159.00 6.350 P � N

PMD60/8-1 VEKA ALPHALINE 90 ks 174.00 6.950 P � N

PRO60/8-1 VEKA ALPHALINE 90 PIR ks 159.00 6.350 P � N

PMD60/3-1
REHAU EURO DESIGN 86
PLUS

ks 165.00 6.600 P � N

PRO60/3-1
REHAU EURO DESIGN 86
PLUS PIR

ks 150.00 6.000 P � N

PMD60/2-1 INOUTIC EFORTE ks 174.00 6.950 P � N

PRO60/2-1 INOUTIC EFORTE PIR ks 159.00 6.350 P � N

PMD60/6-1 SCHUCO CORONA SI82 ks 174.00 6.950 P � N

PRO60/6-1
SCHUCO CORONA SI82
PIR

ks 159.00 6.350 P � N

PMD60/5-1
SALAMANDER
STREAMLINE

ks 170.00 6.800 P � N

PRO60/5-1
SALAMANDER
STREAMLINE PIR

ks 154.00 6.150 P � N

PMD60/1-1 ALUPLAST ks 174.00 6.950 P � N

PRO60/1-1 ALUPLAST PIR ks 159.00 6.350 P � N

PMD60/7-1 TROCAL 88+ ks 174.00 6.950 P � N

PRO60/7-1 TROCAL 88+ PIR ks 159.00 6.350 P � N

rozměr / typ Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30 x 40 x 1200 mm, plný EURO ks 124.00 4.960 P � N

30 x 50 x 1200 mm, plný EURO ks 148.00 5.900 P � N

30 x 60 x 1200 mm, plný EURO ks 166.00 6.650 P � N

30 x 40 (10/20/10) x 1000 mm, plný EURO s vloženou PIR pěnou ks 83.50 3.340 P � N

30 x 50 (15/20/15) x 1000 mm, plný EURO s vloženou PIR pěnou ks 104.00 4.160 P � N

30 x 60 (15/30/15) x 1000 mm, plný EURO s vloženou PIR pěnou ks 129.00 5.150 P � N

Zde uvádíme pouze základní varianty. Další dle

poptávky doplníme a vše bude součástí běžné

nabídky na www.okentes.cz



STAVEBNÍ CHEMIE, PUR PĚNY, TMELY, LEPIDLASTAVEBNÍ CHEMIE, PUR PĚNY, TMELY, LEPIDLA

silikonové tmely, akrylátové tmely

akrylátové tmely Akrotmel S

silikonové tmely Lukopren S - kyselé

silikonové tmely DOW CORNING

tmely standardní

speciální tmely, chemické kotvy

Spray-Kon - kontaktní lepidla ve spreji

lepidla UHU, SAMSON

lepidla DUVILAX, sklenářské tmely, ostatní

lepidlo MAMUT, pohlcovače vlhkosti, Topekor

speciální, stříkací tmely a plniče

lepidla Mastersil

silikonové tmely Lukopren S - neutrální

ochranné nástřiky a ostatní doplňky

MS polymery, polyuretanové tmely

spec. dvousložkové silikonové kaučuky

PUR pěny, spotř. chemie, tech. maziva

hydrofobizační pomocné přípravky, ostatní

bazénová chemie Mastersil

139

146

161

162 - 163
164

129

156 - 157

158 - 159

151 - 153
154 - 155

168

169 -170

171

140

471

141

148

142

49 - 1501

143

144 - 145

STAVEBNÍ CHEMIE MASTERsil

STAVEBNÍ CHEMIE Lučební závody Kolín

Další tmely a lepidla pro stavbu a údržbu

Silikonové tmely DowCorning

Dvousložkové polyesterové tmely BKP

Lepidla KLEIBERIT, lepidla a tmely EMFI, NorthStar

lepidla Alkaprén plus a tmel Butylplast

disperzní lepidla na podlahy DILEKOL

lepidla a popisovače ALTECO

166

167

Kaučuková lepidla ALKAPRÉN, disperzní lepidla DILEKOL, lepidla a popisovače ALTECO

technické spreje a rozprašovače TECTANE,

univerzální mazivo WD 40
172

Techniké spreje a rozprašovače TECTANE

PUR pěny a lepidla illbruck

hybridní tmely SPX, tmely illbruck

protipožární pěny a tmely Nullifire

124 - 125
126 - 127

128

STAVEBNÍ CHEMIE Tremco illbruck, protipožární pěny a tmely Nullfire

lepidla KLEIBERIT pro masiv, okna, dveře,

pro schody, parkety a univerz. použití

lepidla pro kašírování a olepování hran

lepidla StarStuk ve spreji a kanystru

tmely EMFIMASTIC a lepidla Isolemfi

165

(acetátové)

PUR pěny TEKAPUR, PURPEN

protipož. program, výběr barev silikonů TKK

silikonové tmely TEKASIL

akrylátové tmely TEKADOM

MS polymery TEKAFIX a PU tmely TEKAFLEX

Technické spreje TEKASOL

130 - 132

133

135

134

136 - 137

138

PUR pěny a tmely TKK

DOW CORNING
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Jednokomponentní pěna obzvláště vhodná pro montáž oken
a pro vyplnění spáry. Slouží jako tepelně a zvukově izolační
materiál. Využitelná též pro lepení. Dobrá přilnavost na
minerální povrchy, kov, dřevo a řadu umělých hmot. K aplikaci
není nutná pistole. Je vhodná především pro menší
zpracovatelé.
� Aplikace od +5 °C do +35 °C

F 610M - montá�ní pìna

FM790 2K  - rychletuhnoucí pìna

Polyuretanové pěny a lepidla
(postupný přechod na nový design PU pěn)

124

Pěna určená především pro rychlé a čisté
upevňování obložkových zárubní a rámů.
Již po 20 minutách mohou být dveře zavěšeny
do pantů. K aplikaci je potřeba tandemové
aplikační pistole.
� Aplikace od +5 °C do +30 °C
Přednosti:
� řezatelnost po 90 sekundách
� patentovaná dóza
� vysoká vydatnost až 4,5l
� extremně rychle reagující a vytvrzující
Barva: béžová

více na
str.131

Barva: zelená

F 343M - nízkoexpanzní pìna Maxx celoroèní

F 350M - Perfekt pìna

1
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750ml do 30 l do +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 113,00 4,520 C � R

sklad
měs.

Mjobsah hořlavost
znak
neb.

objem
pěny

aplikace
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ks /
karton

Cena Kč
pro Česko

Přednosti:
� vydatnost: až 6 m při spáře 3 x 7 cm
� výborná přilnavost na beton, zdivo, omítku, kámen,

dřevo, kov, plasty atd.
Barva: zelená

F 370 - FM Mletní, 371 - zimní

( - letní a zimní pìna PRO 70)F 070M

Dvoukomponentní pěna obzvláště vhodná k montáži rámů
otvorových výplní, zárubní a k vyplnění spár a dutin všude tam,
kde je vyžadováno rychlé vytvrzování a řezatelnost pěny. Slouží
jako tepelně a zvukově izolační materiál. Využitelná též pro lepení.
Dobrá přilnavost na minerální povrchy, kov, dřevo a řadu umělých
hmot.
� Aplikace od +5 °C do +35 °C
Přednosti:
� velmi rychlé vytvrzování, řezatelná po 25 minutách
� odolnost vůči hnilobě, teplu a vodě
� vysoká vnitřní struktura pěny
Barva: zelená
�

400ml do12 l do +5°C B2 F+Xn 9 12 ks 155,00 6,200 C � R

obsah EAN
Cena EUR

pro Slovensko
Cena Kč

pro Česko
objem
pěny

aplikace
ks /

karton
Mjhořlavost

znak
neb.

sklad
měs.

F 310M - pistolová pìna

210ml 4,5 l do +5°C B2 Xn 6 16 ks 116,00 4,640 C �

Mj EANobsah
objem
pěny

aplikace hořlavost
znak
neb.

sklad
měs.

ks /
karton

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

F 710M 2K - montá�ní pìna

750ml do 45 l do +5oC B3 F+Xn 12 12 ks 118,00 4,720 C �

obsah
objem
pěny

aplikace hořlavost
znak
neb.

sklad
měs.

EAN
ks /

karton
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
Mj

F 330M - pistolová pìna Flex

Unikátní polyuretanová pěna vyvinutá s důrazem na
maximální rozměrovou stabilitu, minimální smrštění a
postexpanzi.Pěna je vhodná pro celoroční využití.
� Aplikace od -10 °C do +35 °C

Přednosti:
� vydatnost až 16,3 m ve spáře 3x7 cm s aplikační

pistolí 255AA
� maximální rozměrová stabilita
� řezatelná po 30 minutách
� povrchově nelepivá po 10 minutách
Barva: zelená

Nízkoexpanzní 1–komponentní pistolová polyuretanová
pěna s vysokou vydatností  a s minimálním smrštěním po
vytvrzení.
� Aplikace od -10 °C do +35 °C

Přednosti:
� vydatnost 19 m ve spáře 3x7 cm

s aplikační pistolíAA255
� minimální postexpanze
� excelentní přilnavost na většinu povrchů
� řezatelná po cca 45 minutách

Barva: zelená

více na
str.131

880ml do 70 l do +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 123,00 4,920 C �

880ml do 55 l do -10°C B3 F+Xn 12 12 ks 128,00 5,100 C �

obsah
objem
pěny

aplikace hořlavost
znak
neb.

sklad
měs.

EAN
ks /

karton
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
Mj

880ml do -10°C B3 F+Xn 12 12 ks 125,00 5,000 C � R

obsah
objem
pěny

aplikace hořlavost
znak
neb.

sklad
měs.

EAN
ks /

karton
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
Mj

850ml do 55 l do -10oC B3 F+Xn 12 12 ks 133,00 5,300 C �

obsah
objem
pěny

aplikace hořlavost
znak
neb.

sklad
měs.

EAN
ks /

karton
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
Mj

750ml do 35 l do -3°C B3 F+Xn 12 12 ks 140,00 5,600 C �

obsah
objem
pěny

aplikace hořlavost
znak
neb.

sklad
měs.

EAN
ks /

karton
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
Mj

více na
str.131

více na
str.131

Unikátní elastická 1–komponentní polyuretanová pěna
s minimální postexpanzí.
� Aplikace od -3 °C do +35 °C.

Přednosti:
� vydatnost cca 13,6 m ve spáře 3x7 cm s aplikační

pistolíAA255
� dovolené přetvoření pěny 35%
� excelentní vnitřní struktura pěny
� dobrá řezatelnost

Barva: bílá

Unikátní 1–komponentní polyuretanová pěna
s extrémně vysokou vydatností, vysokou
rozměrovou stabilitou a excelentní vnitřní
strukturou.
� Aplikace od +5 °C do +35 °C (letní)
� Aplikace od -10 °C do +35 °C (zimní)

Přednosti:
� vydatnost až 21 m ve spáře 3x7 cm s aplikační

pistolíAA255
� výborná rozměrová stabilita
� excelentní přilnavost na většinu povrchů
� nelepivá po 10 minutách
� řezatelná po 20 minutách
� Barva: zelená

Jednokomponentní polyuretanová pěna reagující vzdušnou
vlhkostí s velmi kvalitní vnitřní strukturou a pevností.
� Aplikace od +5 °C do +35 °C

Přednosti:
� vydatnost až 12 metru při spáře 3x7 cm
� výborná přilnavost na celou řadu podkladů
� dobrá rozměrová stálost
� excelentní vnitřní struktura pěny
Barva: zelená
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více na
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PU010 - lepidlo pro ETICS systémy PU108 - pistolové lepidlo

více na
str.131

- montá�ní lepidlo ExtraM 013T

M 011T - montá�ní lepidlo Eco

OS111 - bitumenový tmel
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barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

tmavě zelená 750ml 9 12 F+ Xn ks 155,00 6,200 C �

Unikátní 1–komponentní polyuretanové lepidlo určené
k lepení desek z polystyrenu (EPS, XPS) na podklady
jako jsou beton, omítka, OSB desky, dřevo.
� rychlejší zateplení fasády o 3 až 5 dní
� velmi snadná aplikace
� bezkonkurenční přídržnost dle požadavků ETAG
� vyzkoušeno a osvědčeno pro ETICS
� ideální také pro lepení parapetů

Klíčové výhody lepidla
� zcela minimálně zatěžuje podklad svojí vahou
� minimálně odtlačuje desky
� výborně tepelně izoluje
� vytvrzení za 30 - 40 minut
� aplikace možná od 0°C
� pevné zatížení lepidlem po cca 2 hodinách

Na základě hodnot přídržnosti PUR pěny illbruck
PU010, uvedených v protokolu č.060-030119,
lze konstatovat, že přídržnost pěny illbruck PU010
je vyhovující pro použití v kotveném ETICS
s doplňkovým lepením a s izolantem EPS.

Přídržnost (o) k podkladům
(zkoušeno dle metodiky ETAG 004):
� bílý EPS 85 Kpa
� šedý EPS 114 Kpa
� beton 252 KPa

P 700U - lepidlo na zdivo

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

krémová 700ml 12 12 F+ Xn ks 187,00 7,500 C �

Popis
Velmi kvalitní lepidlo na bázi modifikovaného polyuretanu,
ur ené pro lepení plných materiál álnč ů. Lepidlo bylo speci ě
vyvinuto pro lepení vápenopískových, sádrových a pórobeto-
nových tvárnic. Je ale možné jej využít i pro lepení kovu,
d eva, tuhých leh ených hmot (EPS, XPS) a plastř č ů.
� Použití v interiéru a exteriéru
� Aplikace od -5 °C do +35 °C

P ednostiř
� vysoká pevnost spoje
� řaplikace p i nízkých teplotách
� vynikající p ilnavost k celé ad materiálř ř ě ů
� č řúspora asu p i vyzdívání
� p ipraveno k okamžitému zpracováníř
Barva: krémová

AA290 - PUR èistiè

Slouží k odstranění nevytvrzených zbytků pěny z pistole a
adaptéru. Mimo to jej lze použít také k odstranění čerstvých
zbytků barev, mastnoty, lepidel, parafínu apod.

Barva: nažloutlá

AA290 PUR čistič 500ml F+Xi 12 12 ks 104,00 4,160 C �

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EANobsah
znak
neb.

sklad
měs.

název
ks /

karton
Mj

J 1-komponentní polyuretanovée velmi kvalitní lepidlo D4
s extrémní pevností. U č řr ené pro použití ve stavebnictví, truhlá ství

ů ě ř Vhodnéa pro nejr zn jší st ešní a fasádní konstrukce. k lepení
rámových spoj nap . oken a dve í, k lepení r zných sendvi ovýchů ř ř ů č
konstrukcí, truhlá ských výrobk , pro plošné lepení p i stavbř ů ř ě
veletržních stánk Lepidlo je vhodné pro lepení kovu, d eva,ů apod. i ř
pryže, tuhých leh ených hmot (styrodur, polystyren), plastu,č
betonu, cihel, plynobetonu a skelné vlny na pórovité podklady.
P ednostiř
� ěvod vzdorné podle EN 204 (D4)
� řp etíratelné
� rychlé zpracování
� ř ř ěvelmi dobrá p ilnavost k ad
materiálu
Barva: krémová

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

krémová 700ml 12 12 F+ Xn ks 171,00 6,850 C �

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

krémová 310ml 18 12 F Xn ks 90,00 3,600 D �

Velmi kvalitní montážní lepidlo na bázi neoprénového kaučuku
určené pro lepení PVC soklových lišt a profilů, okenních
parapetů, dřevěných regálů, lišt, prahů, prken, latí, interiérových
obkladů zdí např. palubek, třískových desek, různých
syntetických materiálů, desek a korkových dlaždic. Lepidlo má
výbornou přilnavost i na materiály jako jsou kámen, keramický
obklad, beton a omítka apod. Není vhodné pro lepení
polystyrenu. Pro interiér a exteriér. Otevřená doba max. 5 min.
� Aplikace od +5°C do +35°C
Přednosti:
� voděodolné, nestékavé
� vysoká přilnavost
� snadno zpracovatelné
Barva: krémová

Profesionální dlouhodobě plastoelastický neutrálně vytvrzující
tmel na bázi vysoce kvalitního bitumenového kaučuku. Tmel
je vhodný pro vodotěsné a parobrzdící těsnění spár, spárování
spojů u střešních nároží, komínů, světlíků či pro spoje
okapových žlabů a přilepení pásů na hranách fasád.
Lze aplikovat okamžitě (bez nahřívání) na většinu běžných
podkladů, a to i vlhkých.
� Aplikace od +5°C do +30°C
Přednosti:
� dobrá přilnavost na celou řadu materiálů
� bez zápachu, netoxický
� nestékavý, UV stabilní
� přilne na mokré povrchy
� ochrana proti korozi a vlhkosti
Barva: černá

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá 310ml 12 24 ks 79,50 3,180 D �

Univerzální montážní lepidlo na bázi syntetické pryskyřičné
disperze, neobsahující rozpouštědla. Je vhodné pro lepení lišt
a latí na dřevo, kámen, beton, omítku a lepení prken, soklo-
vých lišt a dřevěných prahů - zejména pro použití v interiéru.
Též pro lepení deskových materiálů jako např. tvrdých panelů,
třískových a stropních desek atd. Vhodné pro lepení polysty-
rénu. Otevřená doba cca 20 min.
� Aplikace od +5°C do +30°C
Přednosti:
� bez rozpouštědel a téměř bez zápachu
� dobrá přilnavost na řadu podkladů
� jednoduchá aplikace (není vláknitý)
� dobrá aplikovatelnost na vertikální plochy - nestékavé
Barva: šedobílá

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

šedobílá 310ml 12 12 ks 61,00 2,440 D �

báze: modifikovaný polyuretan
8 až 10 minutotevřená doba:

24 hodvytvrzení:
cca 45 minřezatelnost:

cca 200 g/mspotřeba: 2

-40°C až +90°Ctepl. odolnost:
+5°C až +35°Caplikační teplota:



hybridní tmely

Kvalitní hutná hmota
• Snadná vytlačitelnost
• Vynikající zpracovatelnost
• Rychlé vytvrzování

Vysoce kvalitní, lehce zpracovatelný těsnicí tmel
s rychlým vytvrzováním, vynikající elasticitou
a perfektní přilnavostí na širokou škálu průmyslových materiálů.

S 525P - tìsnící tmel

S 050P - lepící tmel

Velmi vysoká tvrdost
• Odolnost vůči oděru
• Trvalá elasticita
• Vynikající zpracovatelnost

Speciální lepicí tmel s extrémní tvrdostí po vytvrzení. Byl vyvinut
k lepení různých průmyslových komponent. SP050 najde
své uplatnění hlavně u aplikací, kde je vyžadována vyšší tvrdost
materiálů a odolnost vůči oděru, např. u betonů.

Vhodný i pro předsazená
okna, více na str. 118

Přednosti
�velmi dobrá zpracovatelnost
�excelentní pevnost spoje po vytvrzení
�UV a povětrnosti odolný - nežloutne
�neobsahuje silikon
�bez zápachu při zpracování
�zdravotně nezávadný a ekologický

Inovované lepidlo, s novou recepturou, určené pro lepení
materiálů z celé řady podkladů. Produkt se vyznačuje výbornou
zpracovatelností a vysokou okamžitou kohezní pevností.
Po vytvrzení je spoj elastický s maximální pevností v tahu
cca 25 kg/cm2. SP150 je vyroben na hybridní bázi, jež nabízí
oproti běžným konvenčním lepicím tmelům a lepidlům celou řadu
výhod. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu
prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru.

LD701 - strukturální akryl

Plastoelastický disperzní akrylátový těsnící tmel, jehož
struktura odpovídá vzhledu omítky. Velmi vhodný pro
opravu vzhledu strukturálních a třených omítek. Lze použít
pro utěsnění spár a trhlin ve zdivu, pórobetonu, kameni,
omítce. Není vhodný pro aplikaci do dilatačních spár.
Přednosti:
� struktura štukové omítky
� přetíratelný
� dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů
� přilne i na vlhké povrchy
� odolný proti UV a povětrnostním vlivům

LD712 Akryl

Plastoelastický disperzní akrylátový těsnící tmel určený pro
utěsnění styčných interiérových spár s minimální možností
pohybu přilehlých konstrukcí. Je vhodný pro spáry mezi
interiérovou dveřní zárubní a přilehlým zdivem, omítkou,
sádrokartonem. Může být aplikován na vlhké podkladové
plochy, je přetíratelný a lze jej omítat. Není vhodný pro
aplikaci do dilatačních spár a do exteriéru.
Přednosti:
� omítatelný, přetíratelný
� dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů
� přilne i na vlhké plochy
� snášenlivý s nátěry
� bez rozpouštědel

LD705 - akryl exteriér

Vysoce kvalitní akryl vý tmel b žn na trhu ozna ovanýáto ě ě č
též jako silikonakryl. Tmel je ur ený pro použití v interiéruč

ě Slouží k utěsnění styčných, dilatačnícha hlavn v exteriéru.
spár a trhlin mezi konstrukcemi jako je zdivo, omítka, beton,
pórobeton, dřevo, sádrokarton, hliník, PVC, EPS a XPS.
Přednosti:
� ř řdovolená p etvo itelnost 20%
� řp ilne i na vlhké povrchy
� odolný proti UV a povětrnostním vlivům
� ř ěp etíratelný a kompatibilní s v tšinou barev
� řneobsahuje silikon, edidla a isokyanáty
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barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

310ml 12 12 ks 103,00 4,120 D �

600ml 12 20 ks 149,00 5,950 D �

bílá, šedá, černá

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

310ml 12 12 ks 130,00 5,200 D �

600ml 12 20 ks 185,00 7,400 D �

bílá, šedá, černá

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

310ml 12 12 ks 142,00 5,700 D � N

600ml 12 20 ks 227,00 9,100 D � N

bílá, šedá, černá

S 150P - èirý tmel

pøechod ke znaèce illbruck a zmìna designu obalù

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310 ml bílá 24 20 ks 32,50 1,300 C �

310 ml šedá 24 20 ks 33,10 1,320 C �

310ml černá, čokol. hnědá 24 20 ks 35,10 1,400 C �

600ml bílá, šedá 24 20 ks 54,00 2,160 C �

obsah barva
skl.
měs

bal ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

310ml bílá 12 20 ks 45,90 1,840 C �

obsah barva
skl.
měs

bal ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

310ml bílá 24 20 ks 52,50 2,100 C �

GS222 - univerzální silikonový tmel

Jednosložkový acetátový silikon vulkanizující vzdušnou vlhkostí.
Tento silikon je určený pro zasklívání hliníkových otvorových
výplní a rovněž i pro spárování prosklených konstrukcí.
Přednosti:
� vyhovuje požadavkům DIN 18 545 skupina E
� 100 % silikon
� výborná přilnavost, trvale elastický
� vynikající odolnost vůči stárnutí
� odolný plísním a UV záření

D

DOPRODEJ

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310ml transp., bílá 18 20 ks 62,00 2,480 C � D



G 202(AQ201) -S akvarijní silikon

Jednosložkový acetátový silikon vulkanizující vzdušnou
vlhkostí. Tento rychle tvrdnoucí silikon je vhodný pro lepení
akvárií, vitrín a celoskleněných konstrukcí.
Přednosti:
� výborná lepivost
� dlouhodobě elastický
� fyziologicky nezávadný
� odolný vůči působení mořské vody
� atestován pro styk s pitnou vodou a s potravinami
� odpovídá předpisům DIN 32 622 pro celoskleněná akvária

EAN

Jednosložkový acetátový silikon vulkanizující vzdušnou
vlhkostí. Díky své odolnosti vůči plísním a houbám lze silikon
aplikovat ve vlhkých provozech a na místech s častým
výskytem vody.
Přednosti:
� odolný vůči plísním a oděru
� dlouhodobě elastický
� vysoce odolný vůči stárnutí
� vynikající přilnavost na obklady a dlažbu

GS241- sanitární silikonový tmel

Jednosložkový neutrální silikon pro lepení zrcadel. Silikon
s vynikající přilnavostí, určený pro lepení zrcadel na rozličné
plochy. Silikon rychle reaguje, vyznačuje se vysokou pevností
ve střihu.
Přednosti:
� vysoká počáteční přilnavost
� rychlé vytvrzování
� vysoká pevnost ve střihu
� alkoxy technologie s titanovým katalyzátorem

TECHNOLOGIE

FA140 - lepidlo na zrcadla(SF141)

F FA A870 ( 131) - silikon na pøírodní kámen

Jednosložkový neutrální (alkoxy) silikonový tmel vulkanizující
vzdušnou vlhkostí. Silikon je vhodný pro tmelení spár velmi
savých a citlivých materiálů jako jsou mramor a přírodní
kámen. Po zvulkanizování nezpůsobuje znečištění
a zabarvení okrajů spárovaných materiálů.
Přednosti:
� bez zabarvení okrajů spárovaných materiálů
� dlouhodobě elastický
� odolný vůči plísním
� odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům

FA151 - neutrální silikonový tmel

FA151 je jednosložkový neutrální silikon určený pro zasklí-
vání a pro tmelení styčných i dilatačních spár. Materiál
je dlouhodobě elastický, UV odolný, odolný vůči povětrnosti,
s přilnavostí na široké spektrum materiálů. Vhodný i pro
aplikace v prostorách se zvýšenou vlhkostí.

Přednosti:
� UV odolný
� výborná zpracovatelnost
� obsahuje fungicidní přísady
� bez nepříjemného zápachu při zpracování

NOVINKA
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pøechod ke znaèce illbruck a zmìna designu obalù

A 300A (Glättmittel) - vyhlazovací roztok

Cenný pomocník pro uhlazování povrchu silikonových
tmelů. Mycí prostředky, které jsou běžně k dostání
v obchodech, nejsou díky svému složení vhodné k tomuto
účelu, a proto je nezbytné použít přípravek 300AA
(Glättmittel) - vyhlazovací roztok.
Dodáván ve formě koncentrátu.
Přednosti:
� šetrný k podkladovým plochám
� pH neutrální
� bez zápachu

Jednosložkový neutrální silikonový tmel vulkanizující vzdušnou
vlhkostí je určený pro zasklívání otvorových výplní a utěsnění
styčných spár. Má velmi dobrou přilnavost na sklo, dřevo,
barvy, laky, kovy, keramiku, PVC, plasty a další např. minerální
povrchy.
Přednosti:
� dlouhodobě elastický 100% silikon
� 10-ti letá záruka na funkci v systému „i3“*
� vyhovuje DIN 18 545, díl 2, skupina E
� odolný proti plísním a oděru
� obsahuje fungicid
� odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům

FA101 - silikon pro okna a spáry

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310ml transp., černá 18 20 ks 128,00 5,100 C �

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310ml transp., bílá 18 20 ks 67,00 2,680 C �

310ml
šedá, černá, manhattan,
jasmín, stříbrně šedá

18 20 ks 68,50 2,740 C �

310 ml
transparent šedá, spárově
šedá, bahama

18 20 ks 76,50 3,060 C �

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310ml transp, bílá 12 20 ks 80,00 3,200 C �

310ml
šedá, světle šedá, hnědá,
čokoládově hnědá, černá

12 20 ks 81,00 3,240 C �

310ml
transparent-šedá, betonově
šedá, stříbrně šedá

12 20 ks 82,00 3,280 C �

310ml
krémově bílá, světlý dub,
borovice, okr,
tmavohnědá, tmavý dub

12 20 ks 81,00 3,240 C �

310ml jasmín, šedá-bílá 12 20 ks 82,00 3,280 C �

600ml transp. 12 20 ks 124,00 4,960 C �

600ml bílá 12 20 ks 133,00 5,300 C �

600ml

šedá, černá, světle šedá,
betonově šedá, světlý dub,
tmavý dub, borovice, okr,
středně hnědá,
tmavohnědá, čokoládově
hnědá

12 20 ks 136,00 5,450 C �

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310 ml transparent, bílá 12 20 ks 87,50 3,500 C � N

600ml transparent 12 20 ks 114,00 4,560 C � N

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310ml transp., bahama 12 20 ks 188,00 7,500 C �

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310ml bílá 9 20 ks 112,00 4,480 C �

objem Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 litr ks 222,00 8,900 C �

Takto naleznete vhodný
produkt pro váš účel: Acetát

Akryl

Alkoxy (neutrál)



Přednosti:
� reakce na oheň B, certifikováno dle nejnovějších

evropských norem ČSN EN 1366-4, EN 13501-2
� vydatnost až 14 metrů při spáře 3x7 cm
� schopnost pojmout určitou míru pohybu spoje
� výborná přilnavost na celou řadu stavebních

materiálů včetně zdiva, kamene, dřeva, kovů a plastů

Nullifire FF197 je upravená, jednosložková, ohnivzdorná
polyuretanová pěna.

Použití:
Nullifire FF197 se používá k utěsnění lineárních spár ve
všech protipožárních částech budov. Pěna má výbornou
přilnavost na většinu stavebních materiálů jako je dřevo,
cihla, kámen, cement, omítka, polystyrén, pláště kabelů, kovy
a řada plastů.

� při použití s intumescentním akrylovým tmelem Nullifire M701 nebo
silikonem Nullifire M703 slouží jako účinné protipožární těsnění s požární
odolností až EI 180

Profesionálním ešením pasivní požární ochrany staveb jsouř
systémové produkty ady Nullifire od spole nostiř č
Tremco llbruck. Osmdesát let specializacei
v i ě ůoblast t  snících a ochranných systém
zajiš uje koncernu Tremco Illbruck p edníť ř
postavení na trhu.

FF197 Protipo�ární pistolová p naì

Nullifire M701 je jednosložkový, protipožární spárovací
tmel na bázi akrylové emulze.

Použití:
M701 po vytvrzení vytvá í pevné, ale zárove pružnéř ň
ut  sn  ní pro protipožární stavební spáry sě ě malým pohybem
do 20%. Tmel je vhodný pro vnit ní použití v r  znýchř ů
protipožárních konstrukcích. Mezi typické oblasti použití pat íř
spáry v požárn d  lících st  nách a stropních konstrukcích.ě ě ě
Dále jako obvodové t  sn  ní okolo p í ek, pr  chodek proě ě ř č ů
technické instalace a také p i uložení zámk protipožárníchř ů
dve í.ř

Přednosti:
� požární odolnosti spoje až EI 1  0 / testováno v souladu8

Čs SN EN 1366-4
� ideální k ut  sn  ní spár s pohybem do 20%ě ě dilatačních
� vhodný pro spáry do ší e 50 mmř
� ut  sn  ní je odolné proti plísním, houbám a útok mě ě ů

šk dců ů
� bezpe né použití: neobsahuje azbest ani halogenč
� snadno p etíratelnýř

M703 Protipo�ární silikon

vyžádejte si technický list

Protipožární těsnění pro dilatační spáry s vysokou mírou
pohybu až 50 %. Pro vnitřní i vnější použití.

Použití:
Pro spáry v požárně dělících stěnách a stropních konstrukcích,
těsnění v lehkých příčkách a okolo nich, spáry mezi rámy a
konstrukcemi. Vhodný také pro uložení zámků a závěsů u
protipožárních dveří, okolo potrubí a technických instalací a ve
spojích odlišných materiálů.

Přednosti:
� p ožární odolnost spoje až EI 180 / testováno

v souladu s ČSN EN 1366-4
� schopnost pojmout dilatační pohyby až do 50 %
� vhodné pro spáry široké až 50 mm
� výborná přilnavost i bez použití základního nátěru
� nestéká a má dlouhou provozní životnost

M70 Protipo�ární5 tmel

Nullifire M705 je jednoslo ková, protipo rníž žá
intumecentní t  sn     hmota na grafitové bázi.ě ící

Použití:
Nullifire M705 je navr en tak, aby uzav el dutiny a pr  chodyž ř ů

žá ě žáv protipo rních st  nách, podlahách a poskytl po rní
odolnost a 2 hodiny. Tento produkt byl navr en tak,ž rovněž ž
aby uzav el pr chody plastových, ocelových trubek,ř ů
kabelových svazk a ji nebylo zapot ebí pou vat man etyů ž ř ží ž

ž ěa pásky na potrubí. Vhodné pro pou ití do masivních st  n,
strop  , ale i do lehké p kyů říč

M701 Protipo�ární akrylový tmel

Protipožární  pěny a tmelyProtipožární  pěny a tmely

880 od +5°C B F+Xn 9 12 ks 231,00 9,250 C �

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN
znak
neb.

sklad
měs.

ks /
karton

Mj
obsah v

ml
aplikace

Reakce
na oheň

128 1
3

/1
4

Valašské Meziříčí Prahal lBrno www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

Přednosti:
� po rní odolnost a EI 120 / testováno v souladužá ž

Č Čs SN EN  1366-3 a SN EN 13501-2
� nahrazuje  nutnost pou t protipo rní pásky neboží žá

ž ů ů ěman ety  u prostup plastového potrubí o pr m  ru
ža 90 mm

� rychlá a snadná montáž hodné pro širokou škálu, v
ů ů ů ůtyp pr chod technických instalací a podklad

� odolné proti plísním, houbám a útok m drobnýchů
ů ůšk dc

310 šedá 6 12 ks 294,00 11,800 C �

ks /
karton

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

obsah v
ml

Barva
sklad
měs.

310 bílá, šedá 12 12 ks 238,00 9,500 C �

EAN
ks /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

obsah v
ml

Barva
sklad
měs.

310 bílá, šedá 12 12 ks 92,00 3,680 C �

obsah v
ml

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EANBarva

sklad
měs.

ks /
karton



SILIKONOVÉ TMELY DOW CORNINGSILIKONOVÉ TMELY DOW CORNING

DOW CORNING

Dow Corning 799

jednoslo�kový neutrální silikonový

tmel (oxim)

� pro zasklívání a venkovní utěsňování všech typů oken
� nízký modul pružnosti – schopnost pohybu ve spáře +/- 25%
� vynikající přilnavost k většině porézních i neporézních

materiálů, jako je PVC, cihla, hliník, sklo
� dobrá odolnost vůči UV záření a extrémním klimatickým podmínkám
� obsahuje fungicid zabraňující vzniku plísní

Dow Corning 732

acetátovy silikonový tmel/lepidlo

� jednosložkový silikonový tmel a lepidlo na kov a další materiály
� snadno se aplikuje v širokém rozmezí teplot
� zůstává pružný od -60° C do +180° C (krátkodobě 205°C)
� přilne na většinu běžných i natřených povrchů, včetně kovů,

skla, dřeva, keramiky, silikonových pryskyřic a vulkanizované
pryže, umělého a přírodního vlákna a mnoha plastů kromě
teflonu a PP

� dobrá teplotní a chemická stabilita
� výborné elektrické izolační a vodotěsné vlastnosti
� při vytvrzování se nesmršťuje ani nemění barvu
� vhodný pro použití v potravinářství

Dow Corning 3540

jednoslo�kový silikonový tmel na výrobu

izolaèních skel

� neutrální alkoxy jednosložkový silikonový tmel
� použití na výrobu izolačních skel do okenních rámu
� není vhodný na výrobu izol. skel určených

ke strukturálnímu zasklívání
� hloubka  spáry je omezena na 14 mm
� certifikován dle EN 1279

Dow Corning 781

acetátový silikonový tmel

� střední/vysoký modul - schopnost pohybu +/- 20%
� 100% silikon
� rychle vytvrzující - povrch přestává být lepivý už za 1 hod.
� vynikající přilnavost k neporézním materiálům (sklo, hliník)
� odolný vůči extrémním klimatickým podmínkám

Dow Corning 785

sanitární silikonový tmel

� střední/vysoký modul - schopnost pohybu +/- 20%
� obsahuje fungicid zabraňující vzniku plísní
� 100% silikon
� rychle vytvrzující - povrch přestává být lepivý už za 1 hod.
� vynikající přilnavost k neporézním materiálům
� odolný vůči extrémním klimatickým podmínkám

Dow Corning 796

silikonový tmel na nemìkèené PVC, hliník

a døevo
� 100% silikon
� nízký modul pružnosti - schopnost pohybu ve spáře +/- 25%
� neutrální systém vytvrzování
� nepatrný zápach
� ideální pro obvodové těsnění okenních rámů

z neměkčeného PVC a taky rámů z hliníku a dřeva
� vynikající přilnavost k neporézním i porézní materiálům
� odolný vůči extrémním klimatickým podmínkám

Dow Corning 881

vysokopevnostní silikonový tmel na sklo

� jednosložkový acetátový tmel s rychlým vytvrzováním
� vysoký modul pružnosti
� silné a trvanlivé přilnutí ke sklu
� odolný UV záření
� odolný proti občasnému styku s vodou (i mořskou)
� vhodný na výrobu malých akvárií konstruovaných dle DIN 32622

Dow Corning 817

lepidlo na zrcadla

� vysoký modul pružnosti - omezený pohyb
� vysoce kvalitní, testovaný, doporučeny výrobcem

na lepení lakovaných skel
� alkoxy neutrální systém vytvrzování
� nepatrný zápach
� vynikající přilnavost k většině druhů skel, kovů, podkladů zrcadel a

většině porézních a neporézních podkladových stavebních materiálů

Dow Corning AP

lepící tmel pro všestranné prùmyslové pou�ití

� těsnění, lepení, spojování materiálů
� jednokomponentní lepicí tmel
� acetátová báze
� snadná aplikace
� dobrá lepivost na většinu podkladů
� odolný a flexibilní od -50°C do +180°C

barva objem
bal.
ks

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp., bílá, šedá, hnědá,
černá

310 ml 12 27 ks 101,00 4,040 D �

barva objem
bal.
ks

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp., bílá 310 ml 12 27 ks 112,00 4,480 D �

barva objem
bal.
ks

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp. 310 ml 12 18 ks 104,00 4,160 D �

transp. 600 ml 20 18 ks 170,00 6,800 D �

barva objem
bal.
ks

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, šedá, hnědá, zlatý
dub, černá

310 ml 12 12 ks 105,00 4,200 D �

šedá, černá 600 ml 20 12 ks 173,00 6,900 D �

barva objem
bal.
ks

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 310 ml 12 12 ks 166,00 6,650 D �

barva objem
bal.
ks

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp., černá 310 ml 12 12 ks 182,00 7,300 D �

barva objem
bal.
ks

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp. 310 ml 12 27 ks 125,00 5,000 D �

barva objem
bal.
ks

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp., bílá, černá 310 ml 12 30 ks 259,00 10,400 D �

barva objem
bal.
ks

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá 600 ml 20 12 ks 230,00 9,200 D �

vyhovuje FDA 177.2600

ve stejné ceně

nahrazuje

DC 794 F

DOW CORNING

1291
3

/1
4

Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva



jednosložková PUR pěna. Používá se ve stavebnictví
k těsnění, lepení, montování, vyplňování, izolování
a vestavování. Má vynikající přilnavost na většinu sta-
vebních materiálů, jako jsou beton, omítka, zdivo,
dřevo, plast, hliník, ocel a jiné kovy, kromě
polyethylenu, silikonu a teflonu.

TEKAPUR PU pěny standardní

Pěna má vynikající přilnavost na většinu stavebních
materiálů, jako jsou beton, omítka, zdivo, dřevo, plast,
hliník a jiné kovy, vyjma polyethylenu, silikonu a
teflonu. Výhodou této pěny .je celoroční použití
Aplikace je možná při teplotách s tím, že přido -10°C
nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.

Přednosti při použití pistolové pěny:
� snadnější obsluha a práce s PU pěnou
� z trysky nic nevytéká ani nekape
� žádné tvrdnutí při přerušení práce
� méně čištění
� rychlá výměna dóz

� pěna svůj objem zvětší 2-3 krát.
� n vytvrzení 2 - 6 hodelepivá po 15 min.,
� tepl. odolnost: - 40 až + 90° C
� odolná proti plísním a vlhkosti
� není odolná na UV-záření
� aplikace od 20 - 25°C minimum je +5°C

� aplikace: od + 5°C
� nelepivost: po cca 10 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod

TEKAPUR PU pěny zimní
� aplikace: do - 10°C

800 ml 50 l

je jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne
v kontaktu se vzdušnou vlhkostí.
Jedná se o rychle tuhnoucí pěnu s výbornou přilnavosti
na beton, kámen, cihlu, železo a jiné stavební  materiály.
Nepřilne však na teflon, polyethylen a silikon. Vytvrzená
pěna není odolná na dlouhodobý vliv UV záření. Proto
se musí nanést omítka nebo jiná ochranná vrstva.
Odolná je na benzin, oleje, mořskou vodu, roztoky
kyselin a louhů a veškeré bakterie z půdy.
Vodotěsná do tlaku 0,5 bar.

� aplikace: + 5 °C až + 25 ° C
� nelepivost: po cca 7 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl. odolnost: - 40 až + 90° C
� vydatnost: cca 40 - 45l

Používá se ve stavebnictví na těsnění, vyplňování,
vestavování, izolování, lepení a montování. Po aplikaci
má minimální expanzi. To se zejména uplatňuje při
montáži okenních rámů, dveřních zárubní, lepení
parapetů a schodů.

� velmi nízká expanze
� precizní aplikace (ekonomický efekt)
� dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti
� aplikace: od + 5°C
� nelepivost: po cca 7 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl. odolnost: - 40 až + 90° C
� vydatnost: cca 40 - 45l

TEKAPUR NÍZKOEXPANZNÍ P ZIMNÍ

� aplikace do -10°C

Montáž dveřních zárubní, oken, okenních parapetů,
různé montážní, plnící a izolační práce.

je jednosložková polyuretanová pěna v aerosolovém
balení. Pěna tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkosti.
Výborně přilne na téměř všechny stavební materiály
(dřevo, beton, cihla, omítka, plast, různé kovy...).
Nepřilne na polyethylen, silikon a teflon. Vytvrzená
pěna je jeden z nejlepších zvukově a tepelně
izolačních materiálů.
Používá se ve stavebnictví na:
- montáž okenních rámů a dveřních zárubní
- vyplňování a utěsňování otvorů spár, mezer a dutin
- lepení a připevňování (střešní krytiny, schodiště...)
- při výrobě karavanů, člunů, přívěsů...

TKK Srpenica d.d. (Slovinsko) - spolupráce od roku 2001. Novodobá historie firmy TKK Srpenica d.d. je datována od roku 1990, kdy byla firma založena, kořeny však sahají až

do roku 1958, kdy byla zahájena výroba tmelů. Od roku 1992 začíná fungovat výroba  polyuretanových pěn, v současné době patří TKK Srpenica d.d. k důležitým světovým výrobcům polyuretanových pěn.
Zaujímá významné postavení v exportu polyureratanových pěn Tekapur, ale i silikonových tmelů Tekasil, akrylátových tmelů Tekadom a lepidel Tekafix, zvláště export do zemí Evropy má vzrůstající tendenci a
tvoří cca 68% celkové produkce.

*) objem volně vypěněné PUR pěny při optimálních podmínkách
**) objem volně vypěněné PUR pěny v závislosti na teplotě

PURPEN pěny zimní
� aplikace: do - 10°C

více na
str.131

více na
str.131

více na
str.131

Polyuretanové pěny TEKAPUR / PURPENPolyuretanové pěny TEKAPUR / PURPEN

Jsou určeny k vyplňování mezer a prostupů, na montáž-
ní práce a izolace. Pěny MEGA se vyznačují až o 40%
zvýšeným objemem vypěněné pěny v porovnání se
standardním provedením.
Pěna výborně přilne na různé stavební materiály (cihla,
beton, plast, železo a jiné), nepřilne na silikon, teflon
a polyethylen.

TEKAPUR 870ml P MEGA ZIMNÍ

Tekapur PU pěna Mega  zimní se používá i při
nízkých teplotách do . Tvrdne v kontaktu se-10°C
vzdušnou vlhkostí. Doba vytvrzování závisí na
venkovní teplotě.

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR spray 250 ml do 15l do +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 65.00 2.600 C � R

TEKAPUR spray 500 ml do 30l do +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 77.00 3.080 C � R

TEKAPUR spray 750 ml do 45l do +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 99.50 3.980 C � R

TEKAPUR spray 750 ml, ZIMNÍ ** do -10°C B3 F+Xn 12 12 ks 109.00 4.360 C � R

TEKAPUR pist. 750 ml do 45l do +5oC B3 F+Xn 12 12 ks 104.00 4.160 C �

TEKAPUR pist. 750 ml do 45l do +5oC B2 F+Xn 12 12 ks 107.00 4.280 C �

TEKAPUR pist. 750 ml ZIMNÍ ** do -10oC B3 F+Xn 12 12 ks 112.00 4.480 C �

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR pist. 800 ml celoroční do 50l do -10oC B3 F+Xn 12 12 ks 112.00 4.480 C �

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PURPEN spray 750 ml do 40l do +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 88.00 3.520 C � R

PURPEN spray 750 ml zimní do 40l do -10°C B3 F+Xn 12 12 ks 96.50 3.860 C � R

PURPEN pist. 750 ml do 42l do +5oC B3 F+Xn 12 12 ks 92.00 3.680 C �

PURPEN pist. 750 ml zimní do 42l do -10°C B3 F+Xn 12 12 ks 98.50 3.940 C �

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR pist. 840 ml MEGA do 65l do +5oC B3 F+Xn 12 12 ks 126.00 5.050 C �

TEKAPUR pist. 840 ml MEGA do 65l do +5oC B2 F+Xn 12 12 ks 132.00 5.300 C �

TEKAPUR pist. 870 ml MEGA ZIMNÍ do 65l do -10oC B3 F+Xn 12 12 ks 136.00 5.450 C �

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR spray 750 ml nízkoexp. 40-45l do +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 112.00 4.480 C � R

TEKAPUR pist. 750 ml nízkoexp. do 45l do +5oC B2 F+Xn 12 12 ks 116.00 4.640 C �

TEKAPUR pist. 750 ml nízkoexp. ZIMNÍ do 40l do -10oC B2 F+Xn 12 12 ks 126.00 5.050 C �

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR spray 750 ml na lepení
betonových skruží

40-45l od +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 119.00 4.760 C � R

TEKAPUR pistolová pěna celoroční (All Season)

PURPEN spray/pistolové pěny

TEKAPUR PU MEGA pistolové pěny

TEKAPUR nízkoexpanzní pěny

TEKAPUR spray pěna na lepení betonových skruží

130 1
3

/1
4

Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

více na
str.131

více na
str.131

více na
str.131



je jednosložková polyuretanová pěna v aerosolovém
balení. Hodí se výborně k těsnění, lepení, izolování,
vyplňování a montování vrat, dveří, oken, instalaci,
průchodu trubek…
VLASTNOSTI:
Má vynikající přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo,
hliník a ocel, kromě polyethylenu, silikonu a teflonu.

� má o 30% větší vydatnost
� aplikace: od + 5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
� nelepivost: po cca 7 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod závisí na teplotě vlhkosti
� tepl. odolnost: - 40 až + 90°C
� vydatnost: cca 50 - 55l

je jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kon-
taktu se vzdušnou vlhkosti. Její základní přednost je mož-
nost aplikovat nejen ventilem otočeným směrem dolů, ale
ve všech směrech. Umožňuje aplikaci na nepřístupných
místech. Polyuretanová pěna má výborné mechanické a
izolační vlastnosti. Lepí a přilne na většinu stavebních
materiálů jako jsou beton, cihla, dřevo, kámen, omítka,
PVC, sklo, železo, hliník a jiné kovy.

� aplikace ventilem ve všech směrech
� aplikace: od + 5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
� řezatelnost: po cca 25 - 30 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod závisí na teplotě vlhkosti
� tepl. odolnost: - 40 až + 90° C
� vydatnost: cca 25 - 30l

je dvousložková polyuretanová pěna , která nepotřebuje pro
vyttvrzení vzdušnou vlhkost. Je to univerzální hmota pro
vyplňování, izolování, lepení, montování v prostoru (dveře,
okna, instalace svítidel…).Tekapur 2K je rychle tuhnoucí
pěna, díky které získáme velmi dobrou vzdušnou a tepelnou
izolaci. Výborně přilne na všechny stavební materiály, jako
jsou dřevo, beton, plynobeton, sklo, PVC, kovy… Nepřilne
však k polyethylenu, silikonu, teflonu

� aplikace: od +5°C do +25°C
� řezatelnost: po cca 18 - 22 min
� vytvrzení: 60 min
� tepl. odolnost: -40 až +80°C, krátkodobě do 120°C
� vydatnost: cca 13l

je jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu
se vzdušnou vlhkosti. Rychletuhnoucí polyuretanová pěna má
výbornou přilnavost na veškeré stavební materiály (dřevo,
beton, cihla, omítka, mramor, plast, sklo, hliník a jiné kovy)
kromě silikonu, teflonu a polyethylenu.

Přednosti použití pistolové rychletuhnoucí pěny:
� rychlé ukončení práce díky rychlému tuhnutí pěny
� nižší spotřeba z důvodu přesné aplikace pistolí
� aplikace: od + 5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
� nelepivost: po cca 7 min
� řezatelnost: po cca 15 - 20 min
� vytvrzení: 1 - 3 hod závisí na teplotě a vlhkosti
� tepl. odolnost: - 40 až + 90° C
� vydatnost: cca do 45l

používá se ve stavebnictví na těsnění, lepení, monto-
vání, vyplňování, izolování a vestavování, kde je žádou-
cí vyšší zvuková izolace. Má výbornou přilnavost na
různé materiály, jako např. dřevo, beton, cihla, mramor,
plast, různé kovy.

� aplikace: od +5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
� nelepivost: po cca 7 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl. odolnost: -40 až +100°C
� vydatnost: cca 45l

Balení rukavic pod víčky
Tekapur sprej

Ochranné rukavice pro širokou veřejnost
u výrobků obsahující izokyanáty

balení po
2ks rukavic

TKK

� Ve smyslu aktualizovaných evropských předpisů – naří-
zení (ES) č.552/2009 je v rámci ochrany před podez-
řením na karcinogenní účinky izokyanátů předepsáno od
27.12.2010 užití ochranných rukavic v neprofesionální
sféře, tedy při práci konečných spotřebitelů (stavebníků,
kutilů).

� Výrobky, obsahující izokyanáty, které jsou v našem
Katalogu označeny symbolem rukavic a jsou určené
především pro profesionální použití, může obchodník
prodat široké veřejnosti pouze s přiloženými ochrannými
rukavicemi. Tyto je možné si k dotčeným výrobkům u
nás objednat.

� Výrobky (PUR pěny a PU lepidla), které uvádíme v Kata-
logu jako vhodné pro maloobchodní prodej s označením
R za položkou, již dodáváme s atestovanými
ochrannými rukavicemi (pod víčkem, ve špičce,
přilepené na dně dózy).

více na
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Polyuretanové pěny TEKAPURPolyuretanové pěny TEKAPUR

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR PLUS 30% spray 750 ml 50-55l od +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 103.00 4.120 C � R

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR spray 600 ml vícepolohová 25-30l od +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 107.00 4.280 C � R

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR 2 K- dvousl. 400ml do 13l od +5oC B2 F+Xn 12 12 ks 148.00 5.900 C � R

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR pist. 750 ml rychletuhnoucí do 45l od +5oC B2 F+Xn 12 12 ks 112.00 4.480 C �

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR pist. 750 ml zvukově izolační do 45l od +5oC B2 F+Xn 12 12 ks 112.00 4.480 C �

název
znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR - ČISTIDLO 500ml - čistič PUR pěny F+Xi 12 12 ks 93.50 3.740 C �

APURSIL 150 ml - univerz. čistič F+N 12 12 ks 83.50 3.340 C �

TEKASOL - Čistící ubrousky - 80ks 24 bal 284.00 11.400 C �

Název balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Ochranné rukavice TKK 12 ks 2.94 0.118 C �

(atestované - TÜV Rheinland č.
21157389 001)

150 ks 2.64 0.106 C �

odstraňuje tuk, olej, saze, dehet, vosky, zbytky politur, lepidel,
čerstvých tmelů a těsnících hmot. Používá se k ručnímu čištění
a k čištění aplikační pistole na PUR pěny.

Dokonalý čistič pro široké použití v domácnosti a dílně. Snadno
odstraňuje skvrny na koberci, zbytky lepidel a samolepicích
pásek, mastnotu a jiné nečistoty v kuchyni a také vytvrzený
silikon a PUR pěnu.

Pro efektivní odstranění nevytvrzené PUR pěny, silikonů, tmelů,
většiny lepidel, olejů, mazadel, laků a barev z rukou, pracovních
nástrojů nebo potřísněných povrchů. Ideální pro každou dílnu,
servis i domácnost. Čistí rychle a zanechávají příjemnou svěží
vůni. Ubrousky obsahují přidaný vitamín E a Aloe Vera, který
prospívá Vaší kůži na rukou.

APURSIL univerzální čistič - spray

TEKASOL čistící ubrousky

TEKAPUR Čistič

TEKAPUR PLUS spray pěna

TEKAPUR spray vícepolohová pěna

TEKAPUR spray 2K - dvousložková pěna

TEKAPUR pistolová rychletuhnoucí pěna

TEKAPUR pistolová zvukově izolační pěna

TKK čistící prostředky
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� jednoduché použití
� menší spotřeba materiálu
� nižší náklady
� úspora během transportu a skladování
� rychle tvrdne, odolná na vlhkost a nízké teploty
� umožňuje rychlé pokračování technologického postupu zateplování
� vrstva pěny pod izolační deskou je dodatečná  tepelně izolační vrstva
� absorpce vody maximálně 1%
� přijatelná pro životní prostředí, neobsahuje CFC

TKK profisady

Profisada - zimní - č. 4

1x pistole NBS

1x Tekapur pistolová celoroční pěna 800 ml

1x Tekapur pistolová nízkoexpanzní
pěna zimní 750ml

1x čistič PUR pěny 500ml

5x balení ochranných rukavic

Profisada - fasádní

Profisada - fasádní

Profisada - letní - č. 5

1x pistole TKK typ P841

1x pistole NBS

1x Tekapur P pěna na lepení izolací 800ml

1x Tekapur pistolová celoroční pěna 800ml

1x Tekapur pistolová pěna F1
vysoceobjemová 540ml

1x Tekapur pistolová nízkoexpanzní
pěna 750ml

1x čistič PUR pěny 500ml

1x čistič PUR pěny 500ml

5x balení ochranných rukavic

PU lepidlo na zdivo

2 v 1

PU pěna ne lepení izolačních desek F1 - vysoceobjemová pěna

PU pěna SUPER-FLEX

použitelné s montážním adaptérem nebo aplikační pistolí

při použití montažního adaptéru je aplikace možná ve všech polohách

možnost použití na lepení stavebních prvků

regulace vydatnosti během aplikace

při práci se nemusí tlačit na adaptér

práce jednou rukou

precizní dávkování = vyšší úspora

větší objem vypěněné pěny

dodatečná ochrana ventilu

� nahrazuje maltu a je určeno na zdění příček. Kromě toho se používá jako
lepidlo na různé stavební materiály.

� není určeno pro lepení nosných stěn. Má výbornou přilnavost na cihlu,
beton, porobeton, kámen a jiné stavební a izolační materiály.

� nepřilne na polyethylen, silikon a teflon. Lepidlo tvrdne v kontaktu s
vlhkostí ze vzduchu a podkladu.

� vytvrzování začíná po 5 – 10 minutách (T=20°C, rel.vlhkost=60%), úplně
ztvrdne po 1 – 3 hodinách.

� použitelné do teplot okolí až -5°C
� z jedné dózy PU lepidla (800 ml) uděláme 60 – 70 bm (šířka pruhu PU

lepidla 2 – 3 cm).
� na cca 100 m  se spotřebuje  13 - 15 dóz2

Polyuretanová pěna s trvalou pružnosti

VLASTNOSTI:
� výborná přilnavost na stavební podklady
� trvale flexibilní
� objemová stálost
� vysoká vodotěsnost
� skvělé izolační vlastnosti (zvuk, teplo)

VHODNÁ PRO:
� spáry s dilatačním pohybem
� montáže oken a dveří
� konstrukce s vysokým namáháním

více na
str.131

více na
str.131

Polyuretanové pěny TEKAPURPolyuretanové pěny TEKAPUR

více na
str.131

Velký výkon v malém balení
� vysoceobjemová p  na - z "malé" dózy a 45 l p  nyě ž ě

� ni hmotnost dózy - snadn  jší práce s p  noužší ě ě

� lepší p stupnost na špatn   dostupná místa (pod stropem, pod st echou,ří ě ř
vanou apod)
� práce v minusových teplotách -5°C

� šedá barva p  ny (shodná s barvou betonu)ě

� vynikající tepeln   a zvukov   izola ní vlastnosti, kvalitní struktura, zaru enáě ě č č
objemová stálost.
� stupe   ho lavosti B2 podle DIN 4102ň ř

šedá -5°C

více na
str.131

NOVINKA

NOVINKA

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR pist. 800 ml na lepení izolací do 47l od +5°C B2 F+Xn 12 12 ks 124.00 4.960 C �

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR 750ml 2 v 1 38-45l od +5oC B2 F+Xn 12 12 ks 117.00 4.680 C � R

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR pist. 750 ml Super Flex pěna od +5oC B2 F+Xn 12 12 ks 155.00 6.200 C � Nnázev
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR 800ml lepidlo na zdivo do 50l od -5oC B2 F+Xn 12 12 ks 162.00 6.500 C �
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Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

sada 1150.00 46.000 C �

� nízká hmotnost dózy i pistole

� snadná aplikace

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR F1 pist. 540 ml do 45l do-5°C B2 F+Xn 12 12 ks 107.00 4.280 C �



� zabraňuje šíření ohně a kouřových plynů
� po vytvrdnutí odolný vůči vodě, chemikáliím, povětrnostním vlivům, stárnutí
� montážní práce, sádrokartonové konstrukce, těsnění

PROTIPOŽÁRNÍ PROGRAMPROTIPOŽÁRNÍ PROGRAM

TEKAPUR ohnivzdorná polyuretanová pěna

TEKADOM Firestop
Jednosložková hmota na bázi akrylátové disperze. Používá se na těsnění
spár ve stavebnictví, kde je požadovaná ohniodolnost těsnicí hmoty.
V případě požáru zabraňuje šíření ohně, plynů, kouře a vody.
� neobsahuje rozpouštědla, materiál bez zdravotního rizika
� jednoduchá aplikace
� nestéká ve vertikálních spárách
� výborná přilnavost na porézní stavební mat. přípustné dilatace až 15 %
� po vytvrzení odolná vůči vodě, chemikáliím, povětrnostním vlivům a stárnutí
� přetíratelný materiál
� použitelný v interiéru
� používá se na těsnění spár a prasklin ve stěnách, na podlaze, na spáry u

okenních rámů a dveřních zárubní, všude tam, kde se musí zabránit
nebezpečí šíření ohně. Vhodný při stavbě veřejných budov, apartmánů,
kancelářských prostorů, nemocnic, továren apod.

TEKASIL Firestop
Jednosložková neutrální silikonová hmota vhodná k těsnění spár, všude
tam, kde hrozí nebezpečí šíření ohně, kouře a jedovatých plynů.
� vynikající odolnost vůči ohni
� přilne na většinu stavebních materiálů bez penetrace
� vysoká elasticita, dobré mechanické vlastnosti
� přípustné dilatace až 25 %
� aplikace při teplotách +5 °C až +40 °C
� vytvrzená hmota odolná vůči vodě, chemikáliím, UV zářením a jiným

povětrnostným vlivům
� použitelný v interiéru a exteriéru
� používá se na těsnění spár okolo protipožárních dveří, klimatizačních

průchodů, skleněných výplní, kabelových systémů a trubek
� kvalita potvrzená zkouškou dle standardu  EN 13501

� aplikace: od + 5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
� nelepivost: po cca 5 - 10 min
� řezatelnost: po cca 20 - 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl. odolnost: - 40 až + 90° C
� vydatnost: cca 30 - 35l

více na
str.131

Polyuretanové pěny a silikonyPolyuretanové pěny a silikony

je modifikovaná, jednosložková polyuretanová pěna, která
tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Doporučuje se použít v
případech, kde se vyžaduje zvýšená odolnost vůči ohni.
� výborně přilne na porézní a neporézní stavební materiály
� (dřevo, cihla, beton, omítka, plast, sklo, keramika, hliník, ocel...)
� nepřilne na silikon, teflon a polyethylen
� dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti (0,02 W/m K při 20°C)
� objemově stabilní  (max – 1%)
� vytvrzená pěna je nenasákavá (max 1% vody)
� neodolává UV záření
� pěna se používá ve stavebnictví na těsnění, vyplňování, izolování,

montáž a vestavování (elektroinstalace, rozvaděče, zárubně,
protipožární dveře, trezory, sádrokartonové konstrukce…), všude
tam, kde je zákonem určeno použití samozhášivých materiálů
kategorie B1 – veřejné prostory, kanceláře, hotely, továrny atd.

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR spray 750 ml ohnivzdorná do 35l od +5°C B1 F+Xn 12 9 ks 187.00 7.500 C � R

TEKAPUR pist. 750 ml ohnivzdorná do 45l od +5oC B1 F+Xn 12 12 ks 191.00 7.650 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 300 12 18 ks 91.00 3.640 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 300 12 18 ks 104.00 4.160 C �

svìtle

rù�ová
3015

pastelovì

modrá
5024

bílý

hliník
9006

kamenná

šedá
7030

pastelovì

zelená
6019

mahagonová

hnìdá
8016

transp.

dopravní

bílá
9016

bé�ová1001

šedohnìdá8019

èernohnìdá8022

STANDARDNÍ RAL ODSTÍNY TKK
bì�nì vyrábìné v jednotné cenì, uvedeny v�dy u konkrétního typu silikonu

Všechny ostatní neuvedené barevné odstíny jsme schopni zajistit na základě Vašeho požadavku
(nejlépe přesné uvedení RALodstínu nebo zaslání vzorku barvy).
Dodací podmínky:
minimální množství a ceny zakázkových nestandardních odstínů dle uvedené tabulky. U těchto
objednávek speciálních barev budeme vyžadovat zálohovou platbu předem.
Dodací termín:
je 2 až 3 týdny poté, co je barevný odstín zákazníkem odsouhlasen dle námi zaslaného vzorku a
uhrazena záloha.
Vyžádejte si vzorník tmelů

výbìr barev silikonù

PRO PROFESIONÁLY

standardní odstíny za stejnou cenu

krémovì

bílá
9001

slonová

kost
1015

šedobílá9002

rajèatovì

èervená
3013

svìtlešedá7035
signální

hnìdá
8002

okenní

šedá
7040

ocelová

šedá
7011

mechová

zelená
6005

VŠECHNY OSTATNÍ RAL ODSTÍNY
barevné nestandardní odstíny

ukázka nestandardních barevných odstínů:

CENOVÝ ROZSAH
poèet kusù pøirá�ka

svìtle

zelená
6027

možno objednat
cca 200 odstínů dle RAL

od 600 ks

od 200 ks

od 100 ks + 100 %

+ 50 %

+ 15 %

standardní cena

od 400 ks

F F+ Xn Xi

vysoce

hořlavý

extrémně

hořlavý

zdraví

škodlivý

dráždivý

Symboly nebezpečnosti (dle chemického zákona č.356/2003Sb.)

C

žíravý

O

oxidující

Hmatový symbol pro nevidomé

N

nebezpečný pro

životní prostředí

P i prodeji kone némuř maloobchodním č
ř ěspot ebiteli musí být na obale umíst na

hmatatelná výstraha
č(symbol nebezpe nosti) pro nevidomé.

1331
3

/1
4

Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva



Akrylátové tmely TEKADOMAkrylátové tmely TEKADOM

je plastoelastická jednosložková těsnící hmota na bázi
akrylových disperzí.
� po aplikaci se stává plastoelastickým materiálem
� na těsnění různých stavebních materiálů, jako beton, pěnobeton,

omítka, cihla, dřevo, sádrokarton, keramické obklady ....
� je vhodný na praskliny a spáry do 10 mm, na části konstrukce,

které nejsou vystavené vysokým tlakům
� odolný na dilatace od 5 do 10%
� vytvrzená hmota je přetíratelná, nestárne
� odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům
� přípravek nesmí zmrznout

TEKADOM AKRYL profi

TEKADOM AKRYL

+5 až +30 CoAplikaceTepl. odolnost -20 až +60 Co

je plastoelastická jednosložková těsnící hmota na bázi akrylá-
tové disperze. Neobsahuje rozpouštědla. Používá se na opravy
prasklin a těsnění spár v interiéru a exteriéru, kde je po vytvr-
zení požadovaná hrubozrnná struktura.

Štukový tmel je hmota připravena k okamžitému použití aplikačními
pistolemi, stěrkou nebo špachtli. Hmota je tixotropní, snadno se
aplikuje a vytvrzuje odpařením vody. Výborně přilne na veškeré po-
rézní materiály (beton, pórobeton, cihla, omítka, materiály se štu-
kovou vrstvou apod.). Používá se na vyplnění trhlin ve zdivu, tme-
lení spár kolem stavebních otvorů (dveře, okna), parapetů, schodišť
atd.

je jednosložková těsnící hmota na bázi akrylu, bez rozpouště-
del, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí a z ni se stá-
vá plastoelastická hmota. Používá se při pokládání parketo-
vých podlah na těsnění a vyplňování spár mezi parketem a liš-
tou nebo zdivem  a také na spáry, které vznikají v rohu
místnosti.
� snadno se brousí a barví
� má dobrou přilnavost na dřevo, cihlu a beton a také na vlhké

podklady
� odolný na dilatace do 10%
� odolnost vůči atmosferickým vlivům, slunečním paprskům a

stárnutí okenních rámů, na opravy prasklin ve zdivu a těsnění
spár porézních materiálů

TEKADOM ŠTUKOVÝ AKRYL TMEL

TEKADOM PARKETOVÝ TMEL

BUK JAVOR DUB

JASAN SMRK TŘEŠEŇ

TEKADOM PARKETOVÝ TMELJednosložková těsnící hmota na bázi křemičitanů určená pro
použití v místech - kamna, krby, trouby,s teplotou do 1200°C
pece, krbové vložky, ohniště, prostupy topenářských trubek
do zdi, montáž kouřovodů atd.
Použitelný také při montáži a opravách komínových systémů
CIKO, SCHIEDEL, KERASTAR, EKO, PRESPOR atd. Určený
k opravám šamotu, šamotových desek a výplní.
Tekadom 1200°C po ztuhnutí nepraská, nedrolí se a nemění svůj
objem. Tento  produkt  neobsahuje  azbest.

� Teplotní odolnost: -30°C až +1200°C
� Přetíratelný: ANO
� Odolný vůči atmosférickým vlivům a extrémním změnám teplot

+5 až +40 CoAplikaceTepl. odolnost -20 až +75 Co

+5 až +40 Co

+5 až +30 Co

Aplikace

Aplikace

Tepl. odolnost

Tepl. odolnost

-20 až +75 Co

-20 až +75 Co

+5 až +35 CoAplikaceTepl. odolnost -20 až +1200 Co

TEKADOM 1200°C - KAMNÁŘSKÝ TMEL

TEKADOM BITUMEN
je jednosložková těsnící hmota s rozpouštědly na bázi
bitumenu. Používá se na lepení a těsnění na střechách a okolo
komínů. Po aplikaci tvrdne vypařováním rozpouštědel.
� přilne rovněž i na vlhké podklady, po vytvrdnutí je odolný UV

záření, dešti, na teplotní změny a jiné atmosf. vlivy. Není vhodný
na lepení poyuretanu a polystyrenu.
� na rychlé opravy prasklin a spojů na střechách, lepení

lepenkových pásů a kanadských šindelů, těsnění spár mezi
betonem, omítkou a zdivem. Dobře uzavírá otvory a spáry mezi
plechem (hliník, měď, zinek, ocel) a střešními taškami u komínů a
na střeše.

+5 až +35  CoAplikaceTepl. odolnost -30 až +80  Co

TEKADOM vodotěsná hmota

+5 až +40  CoAplikaceTepl. odolnost -25 až +100  Co

Lepící tmel se základem syntetického kaučuku. Velmi dobrá
zpracovatelnost i při nízkých teplotách.
� použitelný pro lepení a tmelení materiálů jako např. omítka, beton,

plech, kámen, plasty, střešní tašky, asfaltové pásy a lepenky, nerez,
atd.
� možnost použití i na vlhký a mastný podklad
� oprava různých prasklin a spár u všech druhů střech a okolo komínů
� těsnění bitumenových spár
� těsnění v zimních zahradách
� rychle lepení za každého počasí

je jednosložková těsnící hmota na bázi akrylové disperze,
tvrdnoucí vypařováním vody. Neobsahuje žádná rozpouštědla.
� po aplikaci se stává plastoelastickým materiálem
� na těsnění různých stavebních materiálů, jako beton, pěnobeton,

omítka, cihla, dřevo, sádrokarton, keramické obklady ....
� často se používá na těsnění spár okolo dveřních zárubní

a okenních rámů, na opravy prasklin ve zdivu a těsnění spár
porézních materiálů
� odolný na dilatace do 15%
� vytvrzená hmota je přetíratelná, nestárne
� odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům

novinka

SILIKONOVÉ TMELY TEKASIL

je jednosložková těsnící hmota, vyrobena na bázi silikonového kau-
čuku. Používá se pro zasklívání, tmelení a spárování, jednoduché
opravy v domácnosti a průmyslu.
� odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslové atmosféře, mořské vodě,

UV a radioaktivnímu záření.
� dobrá přilnavost na keramiku, sklo, smalt a hliník
� nedoporučuje se na pozinkovaný plech

TEKASIL ACETAT profi

Teplotní odolnost -50 až +180 Co

Aplikační teplota +5 až +40  Co

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 300 20 24 ks 30.80 1.230 C �

šedá, hnědá 300 12 24 ks 30.80 1.230 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 300 20 24 ks 37.60 1.500 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 300 20 24 ks 40.80 1.630 C � N

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

buk, javor, dub, jasan,
smrk, třešeň

300 12 24 ks 47.00 1.880 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá Xi 300 12 12 ks 81.50 3.260 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá 300 12 24 ks 58.00 2.320 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp. 300 12 24 ks 92.00 3.680 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp., bílá 300 20 24 ks 57.00 2.280 C �

Alu stříbrná, šedá, hnědá,
černá

300 12 24 ks 57.00 2.280 C �

transp., bílá, Alu stříbrná 600 20 24 ks 112.00 4.480 C �
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Silikonové tmely TEKASILSilikonové tmely TEKASIL

se používá na zasklívání dřevěných, hliníkových a PVC oken,
těsnění dilatačních spár a všude tam, kde se jedná o silně
namáhané spoje trvalé vystavené povětrnostním vlivům.
� výborná přilnavost na hladké a porézní podklady
� odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslové prostředí, mořské

vodě, UV a radioaktivnímu záření.
� spoje nejrůznějších materiálů (sklo, cihla, beton, různě kovy,

keramika...)

TEKASIL NEUTRAL profi (oxim)

Teplotní odolnost -50 až +180 Co

Aplikační teplota +5 až +40  Co

TEKASIL SANITAR acetat
je tvrale elastická, jednosložková silikonová těsnící hmota.
Těsnění a lepení skla, keramiky, smaltu, hliníku apod. Díky
fungicidnímu účinku je vhodný obzvláště k těsnění spár v
sanitární technice a jiných vlhkých prostorách.
� odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslovému prostředí,

mořské vodě, radioaktivnímu a UV záření

Teplotní odolnost -40 až +180 Co

Aplikační teplota +5 až +30  Co

TEKASIL SANITAR neutral (oxim)
neutrální, jednosložková silikonová těsnící hmota. Těsnění a
lepení skla, keramiky, smaltu, hliníku apod. Díky fungicidnímu
účinku je vhodný obzvláště k těsnění spár v sanitární technice
a jiných vlhkých prostorách.
� odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslovému prostředí,

mořské vodě, radioaktivnímu a UV záření

Teplotní odolnost -50 až +180 Co

Aplikační teplota +5 až +40  Co

TEKASIL 300 C acetato

Teplotní odolnost -50 až +250  Co

krátkodobě do +300  Co

Aplikační teplota +5 až 40  Co

jednosložkový těsnící tmel odolávající vysokým teplotám.
Vytvrzená hmota je odolná na vysoké teploty, proto se používá
na těsnění části motorů, průmyslových pecí, výpustných
otvorů a různých přístrojů
� odolnost v průmyslovém prostředí vůči minerálním olejům a

hořlavinám v rozsahu teplot -50  C do +250  C, krátkodobě ažo o

300  C, při zvýšení teploty tmel měkneo

Jednosložková neutrální elastická silikonová hmota. Používá
se na těsnění dilatačních fasádních spár, na zasklívání a lepe-
ní různých stavebních materiálů (hliník, sklo, většina
umělých hmot, beton, polykarbonát)
� výjimečně odolný na změny počasí a UV záření.
� pokud je podklad čistý a nemastný, nemusí se používat

penetrační nátěr (kromě betonu)
� nedoporučuje se na pozinkovaný plech
� odolný na dilatace do 25%

TEKASIL WS fasádní silikon

Teplotní odolnost -50 až +180 Co

Aplikační teplota +5 až +40  Co

neutrální jednosložkový těsnící tmel odolávající vysokým
teplotám. Má vynikající mechanické vlastnosti - vysokou
elasticitu, výbor-nou přilnavost na různé materiály (sklo, hliník
a jiné kovy, smalt, keramiku atd.)
� odolnost vůči teplotám od -50  C do +250  C, krátkodobě až 300o o

oC, při zvýšení teploty tmel měkne
� tmel se používá na lepení, těsnění a zasklívání různorodých

materiálů, které jsou vystavovány vysokým teplotám a při tom
zabraňuje vzniku koroze

TEKASIL 300 C neutralo

Teplotní odolnost -50 až +250  Co

krátkodobě do +300  Co

Aplikační teplota +5 až +40  Co

Jednosložková neutrální elastická silikonová hmota. Vysoká
přilnavost ke střešním stavebním materiálům.
Obzvlášť vhodný na utěsňování a lepení kovových povrchů:
pozinkovaný plech, hliník, cín, měď, mosaz, ocel, olovo, železo.
Tmel je nepřetíratelný, odolný vodě, povětrnostním změnám a UV
záření. Na pevný, čistý a nemastný podklad se může aplikovat bez
použití penetračního prostředku.

TEKASIL střešní silikon

Teplotní odolnost -50 až +180  Co

Aplikační teplota +5 až +40  Co

jednosložková neutrální silikonová těsnící hmota, která tvrdne
v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Používá se při výrobě
izolačních skel.
Má vynikající přilnavost na veškeré materiály - sklo, plastové a
kovové distanční profily, keramiku, lakované dřevo, polykarbonát,
PVC a jiné plasty. Nestéká ve vertikální spáře. Po vytvrzení se
označuje vysokou odolnosti na UV záření, atmosférickou vlhkost  a
chemikálie.

TEKASIL T

Teplotní odolnost -50 až +180  Co

Aplikační teplota +10 až +40  Co

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp., bílá Xn 60 16 12 blistr 43.00 1.720 C �

transp., bílá Xn 300 20 12 ks 68.00 2.720 C �

Alu stříbrná, krémová,
šedá, hnědá, tm.hnědá,
čokoládová, černá

Xn 300 12 12 ks 68.00 2.720 C �

transp., bílá, hnědá, černá Xn 600 20 18 ks 122.00 4.880 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp., bílá 60 16 24 ks 40.30 1.610 C �

transp., bílá 300 20 24 ks 65.00 2.600 C �

ALU stříbrná, béžová,
světle růžová, pastelově
modrá, pastelově zelená,
šedá, hnědá, černá

300 12 24 ks 65.00 2.600 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp., bílá 300 20 12 ks 74.00 2.960 C �

šedá, hnědá, černá 300 12 12 ks 74.00 2.960 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

červená 60 16 12 blistr 51.00 2.040 C �

červená 300 12 12 ks 104.00 4.160 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

červená 300 12 12 ks 109.00 4.360 C �

objem
ml

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

600 20 18 ks 132.00 5.300 C �

600 20 18 ks 121.00 4.840 C �

600 20 18 ks 113.00 4.520 C �

barva

černá / hustota: 1,42 g/ml PLN

černá / hustota: 1,33 g/ml PLN

černá / hustota: 1,04g/ml

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá 300 12 12 ks 125.00 5.000 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

tmavě hnědá 300 12 12 ks 84.00 3.360 C �
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Montážní lepidla a MS polymery TEKAFIKSMontážní lepidla a MS polymery TEKAFIKS

TEKAFIKS HT - lepení s vysokou pevností
Jednosložkové univerzální lepidlo na bázi MS polymeru. Má
výbornou přilnavost na většinu stavebních materiálu, vysokou
počáteční pevnost a po vytvrzení trvalé pružný spoj.
� bez zápachu, chemický neutrální a ekologicky přijatelný
� odolný na atmosférické vlivy a UV záření
� přetíratelný disperzními barvami
� nahrazuje mechanické připevňování a je ideální pro lepení těžších

předmětu.

Použití: Konstrukční lepení různých materiálů (hliník, měď,
nerezová ocel, beton, dřevo, různé druhy plastů, sklo, sádrokarton,
keramika...) ve stavebnictví, strojírenství a  automobilovém
průmyslu.  Vhodný na lepení spojů vystavených vibracím

+5 až +30 CoAplikaceTepl. odolnost -40 až +90 Co

novinka

TEKAFIKS SUPER MS

Teplotní odolnost

Tvrdost

-40 až +90 Co

30 - 35 ShA

Aplikační teplota +5 až +30  Co

jednosložková, transparentní těsnicí hmota na bázi MS poly-
meru s výbornou přilnavostí na většinu materiálů. Vyjímečně
dobrý na lepení skel a na místech, kde je důležitá tranparentnost
lepidla nebo těsnicí hmoty, dobře se uplatní v sanitárním a jiném
vlhkém prostředí, automobilovém průmyslu, výrobě přívěsů,
karavanů a chladících zařízení. Chemicky neutrální, bez zápachu,
UV stabilní, odolný plísním a jiným mikroorganismům. Neobsahuje
rozpouštědla, isokyanáty ani silikony, šetrný k životnímu prostředí.

Homogenní béžová pasta na bázi syntetických prysky icř
s vysokou kone nou tvrdostí.č
Tekafix ST je univerzální montážní lepidlo s rozpoušt  dly vhodnéě
pro spojování a lepení panel lun    zd  ných ástí, podlahovýchů, ů, ěč č
a obkládacích dlaždic, zrcadel.  Lepidlo nenabobtná a lepí téměř
všechny stavební materiály. Není vhodné na lepení polystyrénu.

TEKAFIKS ST - univerzální montážní lepidlo

Teplotní odolnost -20 až +70 Co

Aplikační teplota +5 až +50  Co

je trvale elastická, jednosložková, neutrální, silikonová hmota
určena pro lepení a těsnění stavebních materiálů - mramor,
přírodní kámen, žula, teraco... Tvrdne v kontaktu se vzdušnou
vlhkostí.  Má dobré mechanické vlastnosti, odolný na dilatace
do 20%, chemicky a UV stabilní.
� nezanechává skvrny na mramoru a kamenu
� ve vlhkém prostředí odolává působení mikroorganizmů (plísně,

bakterie)

Teplotní odolnost -40 až +180  Co

Aplikační teplota +5 až +40  Co

TEKAFIKS na mramor

je jednosložková, neutrální silikonová těsnící hmota určena k
lepení zrcadel na různé podklady, jako např. smalt, glazované
dlaždice, lakované dřevo, glazovaný klinkr, porcelán.
� nedoporučuje se lepení na podklady jako je polyethylen,

polypropylen, teflon a podklady obsahující bitumen

Teplotní odolnost -50 až +180  Co

Aplikační teplota +5 až +40  Co

TEKAFIKS na zrcadla TEKAFIX MULTI USE
jednosložková, neutrální těsnicí hmota a lepidlo na bázi
MS polymeru s výbornou přilnavostí na většinu materiálů
(sklo, kámen, dřevo, plast,  beton, polystyren, hliník a jiné
kovy…) Nahrazuje mechanické připevňování, tmelicí materiály na
bázi silikonu a akrylu, lepidla na dřevo, atd...Je chemicky neutrální,
bez zápachu, odolný UV záření a chem. látkám. Neobsahuje
rozpouštědla, isokyanáty ani silikony, šetrný k životnímu prostředí.

Teplotní odolnost

Tvrdost

-40 až +90 Co

55 - 60 ShA

Aplikační teplota +5 až +30  Co

je trvale pružná jednosložková silikonová těsnící hmota na
bázi acetátu pro výrobu akvária, terária a těsnění větších
skleněných konstrukcí. Používá se pro zasklívání, tmelení
a spárování, jednoduché opravy v domácnosti a průmyslu.
� barevně stálý a odolný vůči UV záření
� má vynikající přilnavost ke sklu, železu, hliníku

Teplotní odolnost -50 až +180  Co

krátkodobě až +240  Co

Aplikační teplota +5 až +40  Co

TEKAFIKS na akvária

TEKAFIKS MS MARINE
Jednosložkové stabilní lepidlo na bázi MS Polymeru. Lepení
palubek z teakového dřeva na železo, hliník, sklo a dřevěné
konstrukce. Vytvrzuje při kontaktu se vzdušnou vlhkostí, bez
smršťování a vzniku bublin.
� odolný na mořskou vodu, atmosférické vlivy, UV záření, zředěné

kyseliny a louhy

Teplotní odolnost -40 až +90 Co

Aplikační teplota +5 až +30 Co
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bílá 60 16 12 ks 62.50 2.500 C �

bílá 290 12 12 ks 136.00 5.450 C �
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tranp. 290 12 12 ks 168.00 6.700 C �
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Chemické kotvy a PU tmelyChemické kotvy a PU tmely

jednosložková elastická těsnicí hmota na bázi MS polymerů,
výborně přilne na většinu stavebních materiálů, kovů a umě-
lých hmot.
Obzvlášť vhodný na použití pro velké dilatace a velká zatížení.
Chemicky neutrální, UV stabilní, s výbornou odolností proti
povětrnostním vlivům, šetrný k životnímu prostředí.

jednosložková elastická těsnicí hmota na bázi MS polymerů,
výborně přilne na většinu stavebních materiálů, kovů a umě-
lých hmot.
Obzvlášť vhodný na použití pro dilatační a kontaktní spáry ve
stavebnictví, automobilovém průmyslu a kovoprůmyslu - těsnění sil,
kontejnerů, cisteren, hliníkových konstrukcí, atd.. Chemicky
neutrální, UV stabilní, odolný povětrnostním vlivům, šetrný k
životnímu prostředí.

jednosložkový, elastický poyluretanový tmel s velmi dobrou
přilnavostí na většinu stavebních materiálů.
Má velmi dobré mechanické vlastnosti, je odolný vůči UV záření a
snadno se přetírá. Používá se k těsnění dilatačních spár ve staveb-
nictví ( beton, kámen, keramika, ocel, hliník, plast....)

TEKAFLEX MS 15

TEKAFLEX MS 40

TEKAFLEX PU 15

Teplotní odolnost

Tvrdost

Tvrdost

Tvrdost

-40 až +90 Co

15 ShA

40 ShA

15 ShA

Aplikační teplota +5 až +30  Co

Teplotní odolnost -40 až +90 Co

Aplikační teplota +5 až +30  Co

Teplotní odolnost -40 až +80 Co

Aplikační teplota +5 až +35 Co

PU TMELY TEKAFLEX

druhy balení silikonů, tmelů a lepidel TKK

60 ml - blistr 300 ml - kartuše 600 ml - salám

TEKAFIKS VE2 - chemická kotva - vinylester
Upevňování kotev do betonu, kamene a cihel. Možno použít
při teplotách do -10°C. Neskapává, lze použít při práci
nad hlavou. Neobsahuje rozpouštědla a styren. Vytváří
vodovzdornou bariéru. Tuhne pod vodou. Vysoká chemická
odolnost.
Používá se na velmi vysoká zatížení konstrukčních prvků, konzol,
závitových tyčí a při montáži bezpečnostních dveří, markýz,
regálů, sanitární techniky, klimatizace atd.
Pro aplikace do dutých materiálů je nutné do otvoru vložit sítko
a zcela ho vyplnit.

Aplikační teplota -10 až +35  Co

TEKAFIKS PE1- chemická kotva - polyester

Aplikační teplota +5 až +35  Co

Upevňování kotev do betonu, kamene a cihel. Neskapává,
lze použít při práci nad hlavou. Rychlé vytvrzuje, vytváří
vodovzdornou bariéru. Není vhodný na mokré podklady. Používá
se na dřevěné a kovové konstrukce, zábradlí, konzoly, zastřešení,
potrubí atd... Rovněž vhodný na lepení fasádních prvků,
betonových tvárnic, informačních tabuli apod. Pro aplikace
do dutých materiálů je nutné do otvoru vložit sítko a zcela
ho vyplnit.

U každé kartuše 1x špička - další špičku možno přiobjednat

U každé kartuše 1x špička - další špičku možno přiobjednat

jednosložkový polyuretanový tmel s velmi dobrou přilnavostí
na většinu stavebních materiálů.
Používá se k těsnění dilatačních spár, těsnění a lepení kovových
částí a stavebních materiálů, lepení okenních parapetů, lehkých
stavebních prvků a střešních krytin, těsnění spár vakuových
systémů, kontejnerů a cisteren, spojování hliníkových konstrukcí.

TEKAFLEX PU 40

Aplikační teplota +5 až +35 Co

Jednosložková elastická t  snící hmota na bázi STP-E polyě -
meru s   ýbornou p ilnavost  na v  tšinu stavebních materiálv ř í ě ů
(beton, cihla, d evo...), obzvlášt na kovy.ř
Ř ě ň ýeší veškeré problémy s lepením a ut  s  ováním. Je vhodn i pro
zapln  ní spár. Výrobek je chemicky neutrální a není škodlivý proě
životní prost edí. Velmi dob e p ilne na vlhké podklady. Hmota je poř ř ř
vytvrzení odolná na UV zá ení, p etíratelná a chemickyř brousitelná, ř
odolná. Používá se na dilatační a konstrukční spáry v autoprůmys-
lu, na účelové autonástavby, nádrže a sila...

TEKAFLEX HYBRID 40

Teplotní odolnost -40 až +80 Co

Aplikační teplota +5 až +40 Co

Tvrdost 40 ShA

Teplotní odolnost -40 až +80 Co
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bílá, šedá 300 12 9 ks 100.00 4.000 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 300 12 12 ks 112.00 4.480 C �

kart.
ks.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50 ks 15.40 0.615 C �

název

Mísící špička pro chem. kotvu

1371
3

/1
4

Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

vytlačovací pistole viz str. 241



Technické spreje TEKASOLTechnické spreje TEKASOL

TEKASOL UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ

TEKASOL UNIVERZÁLNÍ MAZIVO

TEKASOL UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO

TEKASOL SILIKONOVÝ SPREJ

TEKASOL SVÁŘECÍ SPREJ

TEKASOL MF 101

TEKASOL ZNAČKOVACÍ SPREJ

TEKASOL SPREJ NA ODSTRAŇOVÁNÍ BARVY

TEKASOL TEFLONOVÉ MAZIVO
je univerzální mazací prostředek na bázi teflonu. Je bílé barvy a má
charakteristickou vůni. Zabezpečuje dlouhodobé promazání
pohyblivých dílů, pouzder a ložisek,  snižuje tření, chrání před
vlhkosti a zabraňuje znečištění materiálu oleji a tuky.
Odolný na teploty od -15 °C až 150 °C (krátkodobě 200 °C). Neobsahuje

silikon, odolný na slanou vodu, slabé kyseliny a zásady. Vhodný na kovy,

gumu a různé druhy plastů. Není agresivní na barevné plochy.  Ideální

mazací prostředek pro běžící a dopravní pásy, kladky, řetězy  a ozubená

kola.

svářecí sprej je prostředek pro zajištění čistého povrchu a ochranu
svárových švů. Zlepšuje kvalitu sváru a zabraňuje přichytávání
kovového rozstřiku při svařování.
Chrání svařovací nástroje a zařízení. Nemá negativní vliv na svár a nás-

ledné lakování, pozinkování a eloxování podkladu.

silikonový olej ve spreji ur ený pro mazání, údržbu a ochranu kovč ů,
dř ěř ůeva, gumy a tém všech typ plastických hmot.
Vytvá í dlouhodobý ot  ru odolný film s vysokou tepelnou odolností.ř ě

Vhodný pro plastová ozubená kola, b žící pásy, zámky, gumová ložiska,ě

p  nové t  sn  ní oken.ě ě ě Používá se také jako oddělovací prostředek pro

následující materiály: polyamid, polyethylen, polystyren, PVC a

polyuretan. Silikonový spray lze použit i na studené a teplé formy při

následujících pracovních operacích: stříkaní, lisování, slévání, extruze

atd

víceúčelové lepidlo ve spreji je vhodné na profesionální použití
a aplikace v domácnosti nebo dílně.
Lepidlo se používá na plošné lepení různých materiálů: plast, dřev,

korek, sklo, papír, karton, textilie, kovy.
Není vhodné na lepení polystyrénu a keramických dlaždic.
Umožňuje ekonomické využití při výrobě, na opravy a údržbu, v oblasti

reklamy a aranžování. Dále pro dekoratéry, autoopraváře, modeláře,

čalouníky, podlaháře a jiné řemeslníky.

nestékavá vazelína ve spreji. P ípravek je ur en pro snížení t eníř řč
pohyblivých ástí stroj ámk žisek. Mazivo ječ ů, z ů, motorů nebo lo
vysoce odolné v i vod m soli, kyselin a zásad.ů ě, roztokůč
Vhodný pro strojírenství, motoristy, auto opraváře a jiné řemeslníky na

mazání ozubených a šnekových převodů, pákových mechanizmů,

řetězů, brzd, řadicích mechanizmů, ozubených kol atd. V domácnosti

slouží na promazávání kování a pantů.

okamžitě použitelný sprej s vysokou schopností penetrace, od-
maštění rzi a mazání všech třecích ploch (zámky, panty, řetězy atd.)
Uvolňuje oxidované materiály, zarezlé šrouby a matice. Sprej chrání

kovové části zařízení před vlivem vlhkosti a zvyšuje odolnost proti

rezavění, čímž se prodlužuje jejich životnost. Používá se v autodílnách,

ve strojírenství, v průmyslu a v domácnosti pro usnadnění demontáže

dílů, servis a údržbu.

Široká škála použití v domácnosti, v průmyslu, v autoservisech,
ve strojírenství, všude kde je třeba opravit a ošetřit kovové části
mechanismů.
Z kovových povrchů odstraňuje různé nečistoty (zbytky lepidel, saze,

stará maziva, zrezivělé částice, mastnotu apod.) a zároveň hluboce

působí na podklad a chrání před vlivem vlhkosti (oxidaci). Uvolňuje

zrezivělé šrouby, odstraňuje vrzání a promazává ložiska, panty, okenní

kování, zámky a jiné pohyblivé mechanismy.

Akrylová barva ve spreji určená ke značkování a popisování na
různých podkladech. Přilne na dřevo, kov, sklo, beton, asfalt, k vět-
šině plastů apod.
Má vysokou krycí schopnost a jasnost barvy. Používá se k vyznačování

ve stavebnictví, geodézií a v lesním hospodářství, pro značení tras,

parkovací a pracovní plochy, nebezpečné zóny, sklady zboží, výrobní

haly a silniční značení...

Univerzální účinný prostředek v gelové formě na odstraňo-
vání různých typů barev z kovových a dřevěných povrchů,
skla, keramiky, polyethylenu apod.
Velmi účinně a rychle působí i na vertikálních podkladech,

nepůsobí korozivně. Ošetřený povrch zůstává čistý, bez zbytků

barev a připraven na další ošetření.

Nová ekologická receptůra!

oranžová červená zelená modrá

TEKASOL ČISTIČ BRZD
je okamžitě použitelná bezbarvá tekutina ve spreji s charakteristic-
kou vůní po naftě. Rychle a účinně odstraňuje mastnoty, oleje,
zbytky brzdové kapaliny a špínu z kotoučových a bubnových brzd a
jejich součástí.
Zvyšuje spolehlivost brzdicího systému a prodlužuje jeho životnost.

Zabraňuje pískání brzd. Spolehlivě odstraňuje mastnoty a čistí spojky,

obložení a motorové díly (čerpadla, karburátory...) Odpařuje se beze

zbytků a stop. Aktivní látka je vysoce hořlavá a nesmí se používat, když je

motor zapnutý. Lze použít na čištění i jiných součástek z kovu, skla a

keramiky.
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F+ 400 12 24 ks 72.50 2.900 C �
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F+ Xi N 400 12 24 ks 78.00 3.120 C �
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Xn 400 12 24 ks 81.00 3.240 C �
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sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

F+ Xi 400 12 24 ks 97.00 3.880 C �

znak
nebezp.

objem
ml

kart.
ks

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

F+ Xi 400 12 36 ks 65.50 2.620 C �

všechny spreje jsou
označeny symbolem

více na str. 133
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VENKOVNÍ AKRYLOVÝ TMEL

100% silikon s neutrální reakcí

� pro tmelení a lepení při výrobě oken a dveří
� vhodný na zasklívání
� spárování mezi rámy a zdivem
� výborně drží na neporézních a porézních

podkladech
� odolává UV záření
� smrštění menší než 4%

Silikonové tmely jsou vysoce elastické tmely vulkanizující vzdušnou

vlhkostí. Vyznačují se velkou teplotní odolností (od –50°C až po +315°C)

a výbornou přilnavostí k řadě porézních i neporézních podkladů

(dle typu). Mají vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, vodě,

UV záření, některé také vůči kyselinám, louhům a slabým rozpouštědlům.

Silikonové tmely nejsou přetíratelné, proto je potřeba zvolit požadovanou

barvu z nabízené barevné škály odstínů

SILIKONOVÉ TMELY

100% acetátový silikon

� pro tmelení a lepení při výrobě oken a dveří
� výroba skleníků a zimních zahrad
� výborně drží na neporézních podkladech
� odolává UV záření
� smrštění menší než 4%
� nevhodný pro barevné kovy, porézní

materiály, polyethylen a polypropylen

UNIVERZÁLNÍ SILIKON

neporézní materiály, okna,
dveře, skleníky

NEUTRÁLNÍ SILIKON

100% acetátový silikon

� obsahuje protiplísňovou přísadu - fungicid
� těsnění v koupelnách, kuchyních, WC,

myčkách
� výborně drží na neporézních podkladech
� odolává UV záření
� smrštění menší než 4%
� nevhodný pro barevné kovy,

mramor, PE a PP

koupelna, kuchyň, WC,
smalt, sklo, keramika

SANITÁRNÍ SILIKON

akrylátové vany, sprch. kouty,
smalt, sklo, keramika, zdivo

NEUTRÁLNÍ SANITÁRNÍ

SILIKON

100% neutrální silikon

� bez rozpouštědel a parafínů s fungicidem
� pro tmelení, lepení a dotěsňování při montáži

akrylátových van, vaniček, sprchových koutů
a jiných nádob
� možno použít na keramiku, sklo, smalt, kovy
� odolává UV záření, nedá se přetírat
� smrštění ší nežmen 4%
� Atest pro styk s potravinami a pitnou vodou

AKRYLOVÉ A VODOU ØEDITELNÉ TMELY

akrylátová disperze

� těsnění dilatačních spár s pohybem až 12,5%
� vyplní praskliny ve zdivu
� vhodný pro exteriér a interiér
� odolává UV záření, vodě a kyselým dešťům
� přetíratelný, nesesychá
� výborná přilnavost na porézní materiály

a hladké povrchy (např. natřené kovy)

disperzní tmel

� vhodný pro spárování a veškeré práce se
sádrokartonem
� vyplní praskliny ve zdivu
� pro spáry s pohybem 7,5%
� odolává UV záření
� velmi dobře přetíratelný
� nesesychá

AKRYLOVÝ TMEL

stropní podhledy, sádrokarton
praskliny v omítce

panely, zdivo, omítka,
dřevo, plasty

ŠLEHANÝ AKRYLOVÝ TMEL

napìnìný jednoslo�kový

disperzní tmel

� vyplní praskliny v omítkách, zdivu, panelech,
sádrokartonu, dřevu apod.
� přetíratelný po 2 hod.
� nesesychá, brousitelný
� výborná přilnavost na porézní materiály

praskliny v omítkách,
sádrokartonech,
zdivu, dřevu

Akrylové tmely jsou vysoce elastické, vodou ředitelné tmely s dobrou přilnavostí

k většině porézních stavebních materiálů. Díky vysoké pružnosti a odolnosti dobře

vyrovnávají dilatace a odolávají povětrnostním vlivům. Dobrá přetíratelnost

umožňuje následné finální povrchové úpravy a neklade nároky na širokou

barevnou škálu výrobků.

SILIKON-AKRYLOVÝ TMEL

hybridní pøetíratelný tmel

� obsahuje protiplíšňovou přísadu
� lepení pěnového polystyrenu, dřevěných lišt a

obložení, umakartu, koberců, obkladů apod.
� dobře přilne na hladké povrchy
� odolává UV záření, přetíratelný
� nesmrští se

pružně těsní !

polystyren, obklady, dřevo, omítka

kámen, zdivo, beton,
sklo, hliník, dřevo

transp. 315ml 25 18 ks 89,50 3,580 C �

bílá, hnědá, šedá, černá 315ml 25 18 ks 92,00 3,680 C �

transp., bílá, černá 600ml 15 18 ks 158,00 6,300 C �

transp., bílá 315ml 25 18 ks 103,00 4,120 C �

střešní krytina, okapy,
oplechování, utěsňování

průchodů, parapety

STØEŠNÍ SILIKON

100% silikon s neutrální reakcí

� tmelení a lepení střešního oplechování, okapů
� napojení střešních krytin a fólií
� vhodný na barevné kovy
� odolává UV záření
� smr %štění menší než 3

315ml 25 24 ks 30,80 1,230 C �

600ml 15 24 ks 63,00 2,520 C �

5kg 1 24 ks 269,00 10,800 C �

bílá, šedá, hnědá

bílá 500ml 12 18 ks 67,00 2,680 C �

transp., bílá 315ml 25 24 ks 58,50 2,340 C �

MOTOROVÝ SILIKON

těsnění motorů, převodovek,
čerpadel, kotlů, pecí, komínů

100% neutrální silikon

� utěsní motor, převodovku, rozvodovku, vodní
čerpadlo, olejovou vanu, víko ventilů
� nenarušuje kovy
� snáší teplotu átkodobě až +305 Ckr o

� odolává UV záření
� nesmrští se

pružně těsní !

dřevo, sklo

S EILIKON PRO VÝROBU URO

OKEN A DVEØÍ

100% neutrální silikon

� tmelení při výrobě Euro oken a dveří
z dřevěných, plastových a hliníkových profilů
� zaručuje přilnavost a stabilitu ve spáře
� pomalejší způsob vulkanizace je předností,

nikoliv závadou

transp. 315ml 25 18 ks 93,00 3,720 C � N

315ml 25 24 ks 48,00 1,920 C �

600ml 15 24 ks 72,00 2,880 C �

bílá, šedá

opět zavádíme

STAVEBNÍ CHEMIE

transp., bílá, šedá, hnědá,
černá

315ml 25 24 ks 65,50 2,620 C �

barva objem bal. ks
skl.
měs

Cena EUR
pro Slovensko

Mj
Cena Kč

pro Česko
EANznak neb.

bílá 60ml 24 24 ks 47,20 1,890 C �

transp., bílá, béžová, šedá,
černá

315ml 25 24 ks 82,00 3,280 C �

červená 60ml 24 18 ks 58,50 2,340 C �

červená, šedá 315ml 25 18 ks 115,00 4,600 C �

černá, červenohnědá 315ml 25 18 ks 106,00 4,240 C �

barva objem bal. ks
skl.
měs

Cena EUR
pro Slovensko

Mj
Cena Kč

pro Česko
EANznak neb.

možnost objednat v balení 5 kg, 10 kg a 25 kg

1
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ŠTUKOVÝ AKRYLOVÝ TMEL

disperzní tmel

� vhodný pro těsnící a tmelící práce v interiéru a
exteriéru tam, kde je požadavek na
strukturovaný (nehladký) konečný vzhled spáry
� přetíratelný, nepraská
� minimální smrštění menší než 5%

vnitřní a venkovní
štukové omítky

Tmely této skupiny představují širokou škálu typů, od vodou ředitelných

akrylových tmelů, přes plastické – butylové tmely, bitumenové – střešní

tmely, rozpouštědlové tmely (lepící a tekutý těsnící tmel) funkční za mrazu

i ve vlhkém prostředí.

SPECIÁLNÍ TMELY

PARKETOVÝ TMEL PRU�NÝ

polyakrylátový pru�ný tmel

� tmelení parketových spojů a prasklin
dřevěných a laminátových podlah, obložení
� odolává UV záření a vodě
� nesmrští se
� přetíratelný

smrk buk dub mahagon třešeň

plovoucí podlahy, lišty,
parkety, dřevo, laminát

ořech

BUTYLOVÝ TMEL

kanalizace, stoupačky,
spáry plášťů budov, plech

trvale plastický stavební tmel

� tmelení venkovních spár
� těsnění kanalizací
� těsnění klempířských prvků
� výborná přilnavost k většině

stavebních materiálů
� odolává UV záření
� přetíratelný

KAMNÁØSKÝ TMEL

tmel na bázi vodního skla

� určen pro opravy, těsnící a  spojovací práce
u pecí, krbů, roštů, kouřovodů apod.
� odolává teplotě +1200 Co

� přilne na vlhký podklad
� odolává UV záření
� nesmrští se, přetíratelný
� není vhodný pro dilatující spoje

černá 315 25 12 Xn ks 60.00 2.400 C �

TMEL PRO RYCHLÉ OPRAVY

dvouslo�kový epoxid

� rychlé a snadné opravy tvrdých materiálů
- praskliny, průsaky, úlomky, materiálové vady
u boilerů, exp. nádob, radiátorů, palivových
nádrží, chladičů, potrubí, šroubů elektrorozvodů
� vhodný pro styk s pitnou vodou
� brousitelný, přetíratelný
� teplotní odolnost - 40 až 149 Co vhodný pro spojování

a dotěsňování
Možno brousit

a natírat

černá 315 25 12 Xn ks 60.00 2.400 C �

PRU�NÝ KAROSÁØSKÝ TMEL

karosářské díly, skelety,
podběhy, blatníky, narázníky,

kabiny

vodou øeditelný tmel

� pružná těsnící a tlumící výplň při montáži
plechových částí karosérií, blatníků a podběhů
� dokonale utlumí vibrace
� nezpůsobuje korozi plechů i bez povrchových

úprav
� bez zápachu
� přetíratelný

černá 315 25 12 Xn ks 60.00 2.400 C �

LEPÍCÍ TMEL

zdivo, kovy, plasty, dřevo,
bitumen, měď, sklo

kauèukový tmel s rozpouštìdlem

� vhodný pro lepení většiny porézních i
neporézních materiálů v interiéru a exteriéru
� přilne na mastné plasty i vlhký podklad
� lze nanášet od - 10 Co

� odolává UV záření
� větší smrštění (15 - 20 )%

komíny, kamna, krby,
udírny, pece

KLEMPÍØSKÝ TMEL

šindele, lepenka, fólie, okapy,
oplechování, stav. materiály

140

jednoslo�kový tmel na bázi

polyuretanu

� určen pro pružné tmelení a lepení okapů, svodů,
parapetů a ostatních klempířských prvků

� tmel má výbornou adhezi také k porézním podkladům
bez použití primeru

� vhodný pro pozinkovaný plech, měď, titan-zinek, hliník,
poplastované plechy a většinu plastů

� střední modul zaručuje vytvoření pružného spoje
� odolává UV záření, vodě, teplotám, ozónu,

rozpouštědlům a zředěným chemikáliím
� přetíratelný po 24 hodinách

STØEŠNÍ TMEL

bitumenový tmel s rozpouštìdlem

� lepení střešních lepenkových pásů, fólií
a kanadských šindelů

� těsnění okapů, oplechování komínů
� drží i na vlhkém podkladu
� odolává UV záření
� nesmrští se
� výborná adheze k většině střešních materiálů

šindele, lepenka, fólie, okapy,
oplechování, stav. materiály

CHEMICKÁ KOTVA - VINYLESTER

CHEMICKÁ KOTVA - POLYESTER

dvousložková polyesterová chemická
malta bez styrenu - pro rychlé kotvení
� nemá rozpěrnou sílu, tuhne i v uzavřených prostorách

a má velkou mechanickou pevnost.
� odolává UV záření,  vodě, teplotám, ozónu,

rozpouštědlům a zředěným chemikáliím
� dá se opracovávat broušením, řezáním. Je přetíratelná.
� určena pro pevnostní kotvení závitových tyčí, objímek,

armatur a obdobných pevnostních prvků do většiny
plných a dutých stavebních podkladů.

dvousložková vinylesterová chemická
malta bez styrenu - pro vysoké zatížení
� nemá rozpěrnou sílu, tuhne i v uzavřených prostorách

a má velkou mechanickou pevnost.
� odolává UV záření,  vodě, teplotám, ozónu,

rozpouštědlům a zředěným chemikáliím
� dá se opracovávat broušením, řezáním. Je přetíratelná.
� určena pro pevnostní kotvení závitových tyčí, objímek,

armatur a obdobných pevnostních prvků do většiny
plných a dutých stavebních podkladů.

smrk, buk, dub, ořech,
mahagon, třešeň

315ml 25 24 ks 53,00 2,120 C �

315ml 25 24 ks 55,00 2,200 C �

600ml 15 24 ks 89,50 3,580 C �

bílá, šedá

šedá 315ml 12 12 ks 113,00 4,520 C �

barva objem bal. ks
skl.
měs

znak neb. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá 315ml 25 24 Xn ks 72,00 2,880 C �

šedá 57g 50 60 Xi ks 118,00 4,720 C �

bílá 315ml 25 24 ks 55,00 2,200 C �

transp., bílá, šedá 315ml 25 24 ks 112,00 4,480 C �

černá 315ml 25 24 ks 84,00 3,360 C �

barva objem bal. ks
skl.
měs

znak neb. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 315ml 12 24 ks 48,00 1,920 C �

300 ml 15 24 Xi ks 171,00 6,850 C � N

410 ml 12 24 Xi ks 202,00 8,100 C � N

polyester
(aplikace od +5°C)

300 ml 15 24 ks 202,00 8,100 C � N

410 ml 12 24 ks 234,00 9,350 C � N

vinylester
(aplikace od -10°C)
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I přes neustálý technologický vývoj neexistuje univerzální všestranné lepidlo pro všechny typy spojovaných materiálů a specifické aplikace. Proto pro vás

máme řadu produktů (některá lepidla jsou uvedena také v jiných kategoriích) a především dlouholeté zkušenosti, o které se s vámi rádi při hledání

vhodného řešení podělíme. Naleznete zde lepidla na dřevo, kovy, plasty, sklo, pro lepení za tepla, mrazu, vlhka, … Každé lepidlo má své specifické

chemické a fyzikální vlastnosti, které jej předurčují pro konkrétní použití. Správný výběr lepidla je rozhodujícím faktorem pro kvalitu výsledného spoje.

LEPIDLA

UNIVERZÁLNÍ MONTÁ�NÍ

LEPIDLO

dřevo, zdivo, EPS, U-PVC
hliník, sklo, keramika

akrylátová disperze

� montážní lepení soklových dřevěných a U-PVC
lišt, dekorativních a izolačních panelů, desek a
lemovek, dřevěného ostění, dřevotřísky, OSB,
MDF, sádrokartonu, korku apod.
� přilne na vlhký neporézní podklad (do 5%)
� odolává UV záření
� přetíratelný, nesmrští se
� výborná přilnavost

RYCHLÉ MONTÁ�NÍ LEPIDLO

dřevo, zdivo, keramika,
plasty, kov, kámen

neoprénové lepidlo s obsahem

rozpouštìdla

� rychlé kontaktní lepení
� nahradí hřebíky, vruty...
� nevhodné pro maloobchodní prodej

LEPIDLO NA DØEVO D3

dřevo, parkety, laminát,
plovoucí podlahy, dýha

disperzní lepidlo splòující normu D3

� pro dřevěné lepené spoje, odolné vlhkému
prostředí - dveře, okna, nábytek, pracovní
plochy, plovoucí podlahy, lepení dýhy,
laminátu apod.
� vhodné do prostor se zvýšenou vlhkostí
� odolává teplotám a organickým rozpouštědlům
� po vytvrzení zprůsvitní

LEPIDLO NA POLYSTYRÉN

na bázi akrylové disperze

s plnivem

� jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel
� pro lepení výrobků z polystyrenu jak na

savé tak nesavé podklady
� v průběhu vysychání bez zápachu
� má vysokou primární (okamžitou) pevnost
� vykazuje minimální smrštění

KONSTRUKÈNÍ PU LEPIDLO

zdivo, plasty, kov,
dřevo, laminát

polyuretanové lepidlo

� lepení betonu, dřeva, kamene, pevných plastů,
polyuretanové a polystyrenové pěny, skelné
tkaniny, lepení plechů, kovových stavebních
prvků, pro stavbu lodí, při výrobě lehkých letadel
� odolává UV záření
� nesmrští se, naopak mírně pění

LEPIDLO NA ZRCADLA

zrcadla, sklo, kov, dřevo,
plasty, zdivo, beton

neutrální silikon

� bez rozpouštědel, acetátových
výparů a parafínů
� lepení zrcadel na porézní i neporézní podklady
� odolává UV záření, vodě, teplotám
� nenarušuje kovovou ochrannou vrstvu zrcadla

POLYURETANOVÉ LEPIDLO D4

tekuté PUR lepidlo mírnì pìnící

� bez rozpouštědel
� vytvrzující vzdušnou vlhkostí, neobsahuje plniva
� lepený spoj splňuje normu ČSN EN 204 D

vhodné pro stálé zatížení pod vodou
� určené pro lepení zejména dřevěných prvků,

vhodné pro interiér a exteriér
dřevo včetně exotického,
parkety, plovoucí podlahy,

izolační materiály

LEPIDLO NA OBKLADY

obklady, dlažby, dřevo,
laminát, polystyren

lepidlo na bázi tripolymeru

� rychle drží
� výborně lepí savé i nesavé materiály,

podmínkou je jedna savá strana
� odolává UV záření
� minimální smrštění

AKVARIJNÍ SILIKONOVÉ

LEPIDLO

akvária, chladící boxy,
výlohy, cisterny

100% acetátový silikon

� slepí akvárium, terárium
� neškodný pro ryby
� vhodný pro chladírny
� atest pro styk s pitnou vodou
� odolává UV záření
� nesmrští se

LEPIDLO NA PAROZÁBRANY

střešní fólie, hliník, zdivo,
kovy, dřevo, plasty, PE, PP

jednoslo�kové lepidlo bez

rozpouštìdel

� pro lepení parotěsných zábran a fólií,
obsahující např. polyetylen, polypropylen, PVC,
EPDM, DPC.
� výborná přilnavost na běžné stavební podklady

(dřevo, kov, plasty, beton, omítka)
� teplota zpracování +5°C až +50°C
� teplotní odolnost -40°C až +80°C

více na
str.131

více na
str.131
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polystyren, podhledy,
dřevo, ozdobné a izol. prvky

barva objem bal. ks
skl.
měs

znak neb. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 315ml 25 24 ks 55,00 2,200 C �

s toluenem / béžová 315ml 25 12 FXn ks 94,00 3,760 C �

transp., černá 315ml 25 24 ks 113,00 4,520 C �

zelená 315ml 25 12 ks 101,00 4,040 C �

315ml 25 24 ks 82,00 3,280 C �

1,5kg 1 24 ks 106,00 4,240 C �

3kg 1 24 ks 188,00 7,500 C �

5kg 1 24 ks 300,00 12,000 C �

béžová

barva objem bal. ks
skl.
měs

znak neb. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 315ml 25 18 ks 106,00 4,240 C �

0,5kg 12 12 ks 77,50 3,100 C �

1 kg 12 12 ks 120,00 4,800 C �

bílá

315ml 25 24 ks 39,50 1,580 C �

1,5kg 1 24 ks 92,50 3,700 C �

3kg 1 24 ks 180,00 7,200 C �

5kg 1 24 ks 326,00 13,000 C �

bílá

béžová 315ml 25 12 FXn ks 137,00 5,500 C � R

0,5kg 12 12 ks 167,00 6,700 C � R

1 kg 12 12 ks 244,00 9,750 C � R
nažloutlá

nesmí
zmrznout!
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Polyuretanové tmely a MS polymery jsou elastické hmoty, vulkanizující

působením vzdušné vlhkosti. Vyznačují se výbornou přilnavostí

k porézním i neporézním materiálům, vysokou mechanickou odolností

a pevností spoje. Jsou přetíratelné a odolávají povětrnostním vlivům

a slabým chemikáliím.

MS POLYMERY

JUMBO FIX

LEPIDLO FIX ONE

plasty, kov, dřevo,
laminát, zdivo

PRIMER 110

tmel na bázi MS polymerù

� vysoce kvalitní jednosložkový lepící tmel na bázi
MS-polymerů s vysokou pevností lepeného spoje
� chemicky neutrální, trvale elastický
� pro použití v automobilovém, lodním, leteckém

a stavebním průmyslu, kde se vyžaduje pružné
těsnění a lepení
� tepelná odolnost -40 až 100°C

PRIMER 125

PRIMER 130

rozpouštìdlový roztok

� rozpouštědlový roztok poyuretanové pryskyřice, zasychající teplotou a
působením vzdušné vlhkosti. Podporuje a zvyšuje přilnavost
polyuretanových tmelů - např. dřevo,na savé (porézní) podklady
azbestocement. Vytváří spojovací můstek mezi tmelem a podkladem,
snižuje prašnost a nasákavost.

alkoholový roztok

� alkoholový roztok polyuretanové pryskyřice, zasychající teplotou a působením
vzdušné vlhkosti
� podporuje a zvyšuje přilnavost polyuretanových tmelů na nesavé (neporézní)

podklady - např. nerez, hliník, ocel, polykarbonát, měď, mosaz, PVC
� vytváří spojovací můstek mezi tmelem a podkladem

rozpouštìdlový roztok

� rozpouštědlový roztok polyuretanových pryskyřic, zasychající teplotou a působením
vzdušné vlhkosti.
� nutno použít pro dokonalou přilnavost tmelu MASTERsil PU “60” při lepení autoskel,

zároveň se dá použít jako spojovací můstek při používání ostatních polyuretanových
tmelů MASTERsil

MasterPREN

Kontaktní lepení

kontaktní lepidlo bez toluenu

� jednosložkové rozpouštědlové lepidlo
� určeno k lepení savých a nesavých materiálů

kontaktním způsobem
� pryž, umakart, dřevo, kůže, beton,

podlahoviny, korek, guma, PE izolace, kov
� 200g plechovka s aplikačním stětečkem

� Systém reakce vulkanizace vzdušnou vlhkostí
� Teplotní odolnost - 40°C až +100°C, krátkodobě +160°C
� Tvrdost 60 ShA

modifikovaný MS polymer

� je díky unikátním vlastnostem určen pro lepení i tmelení jak
v domácnostech, tak i v průmyslu (stavebnictví, výroba vagonů,
kontejnerů, karosérií, lodí, člunů, klimatizace, vzduchotechniky,
zasklívání vozidel, pružné lepení a spárování ve stavebnictví, lepení
panelů, izolačních a dekoračních materiálů, obkladů, lepení zrcadel).

� tmel má vysokou odolnost proti plísním a výbornou adhezi
k porézním i neporézním podkladům bez použití primeru, nevytváří
bublinky a je snadno zpracovatelný. Nezanechává skvrny na
porézních materiálech.

ořech

Barevnost produktů MASTERsil
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POLYURETANOVÉ TMELY

PU TMEL "25" ShA

pro støední pohyb

� tmelení a lepení ve stavebnictví a kovoprůmyslu
mezi porézními i neporézními materiály
� střední modul zaručuje udržení pohybu spár
� odolává UV záření, vodě, zředěným

chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
� po vytvrdnutí přetíratelný

PU TMEL "50" ShA

kovy, plast, sklo, zdivo,
beton, dřevo

pro pevné spoje

� tmelení a lepení ve stavebnictví a
kovoprůmyslu mezi porézními i neporézními
materiály
� vysoký modul zaručuje velmi pevný spoj
� odolává vodě, zředěným chemikáliím, teplotám,

ozónu, rozpouštědlům
� po vytvrdnutí přetíratelný

PU TMEL "60" ShA

pro lepení autoskel

pro maximálnì pevné spoje

� pro lepení předních a ostatních skel v
dopravních prostředcích, při lepení je nutné
použít čistič a základní nátěr - primer
� lze použít i pro extrémně namáhané spoje a

spáry
� odolává UV záření, vodě, zředěným

chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
� přetíratelný po 24 hodinách

PU TMEL "40" ShA

zdivo, beton, kovy,
dřevo, plast, sklo

pro vyšší namáhání

� tmelení a lepení ve stavebnictví a kovoprůmyslu
mezi porézními i neporézními materiály
� střední modul a vyšší tvrdost zaručuje vytvoření

pružného spoje
� odolává UV záření, vodě, zředěným

chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
� po vytvrdnutí přetíratelný

VTEØINOVÉ LEPIDLO

pro rychlé lepení

kyanakrylátové lepidlo

� pro rychlé a pevné lepení většiny materiálů
v průmyslu a v domácnosti
� lepí kov, pryž, umělé hmoty, sklo, porcelán,

lakované dřevo apod.
� není vhodné pro lepení polystyrenu,

polyetylenu, polypropylenu a teflonu
� přetíratelné
� odolává UV záření

barva objem bal. ks
skl.
měs

znak neb. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

200g 12 24 F, Xi, N ks 124,00 4,960 C � N

800g 6 24 F, Xi, N ks 172,00 6,900 C � N
béžová

transparentní 20g 20 12 Xi ks 101,00 4,040 C �

barva objem bal. ks
skl.
měs

znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

slonovina 290ml 25 12 ks 139,00 5,550 C �

bílá 290ml 25 18 ks 132,00 5,300 C �

transp 290ml 25 18 ks 152,00 6,100 C �

zdivo, beton, kovy, dřevo,
plast, sklo

bílá, šedá 310ml 12 12 ks 99,50 3,980 C �

bílá, šedá 600ml 20 12 ks 146,00 5,850 C �

bílá, šedá, černá 310ml 12 12 ks 99,50 3,980 C �

bílá, šedá, černá 600ml 20 12 ks 146,00 5,850 C �

bílá, šedá, černá 310ml 12 12 ks 99,50 3,980 C �

bílá, šedá, černá 600ml 20 12 ks 146,00 5,850 C �

černá 310ml 12 12 ks 136,00 5,450 C �

čirá kapalina 1 l 1 neom. F Xi ks 675,00 27,000 C �

nažloutlá kapalina 250ml 1 neom. F Xn ks 389,00 15,600 C �

černá kapalina 30ml 1 neom. F Xi ks 218,00 8,700 C �
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Polyuretanové pěny jsou rozpouštědlové hmoty, které nabývají na objemu

působením vzdušné a podkladové vlhkosti. Vyznačují se velmi dobrou přilnavostí k

většině stavebních, především porézních materiálů a výbornými izolačními

vlastnostmi. Působením ÚV záření dochází k degradaci pěn, proto je potřeba je po

vytvrzení uzavřít nátěrem, přetmelením nebo omítnutím.

POLYURETANOVÉ PÌNY

MONTÁ�NÍ PÌNA

STANDARDNÍ a ZIMNÍ

vyplňování, izolace,
montáž, lepení

polyuretanová pìna

� vyplní dutiny
� ukotví okenní rámy, dveřní zárubně
� expanduje na 50-ti násobek svého

původního objemu
� nutno chránit před UV zářením
� přetíratelná
� u zimních pěn aplikace do -13°C

MONTÁ�NÍ PÌNA

NÍZKOEXPANZNÍ

polyuretanová pìna

� nabývá menší silou
� expanduje na 35-ti násobek svého

původního objemu
� nevyvrátí zárubně
� nutno chránit před UV zářením
� přetíratelná

STUDNÁØSKÁ PÌNA

montáž a těsnění skruží,
potrubí a šachet

polyuretanová pìna

� expanduje až na 50-ti násobek svého
původního objemu
� určená pro vyplňování a těsnění

betonových studničních skruží, jímek,
kanalizací, šacht, apod.
� všude tam, kde pěna přichází do

styku s pitnou vodou. Pěna je na toto
použití cerifikována
� neodolává UV záření

ÈISTIÈ PU PÌNY

čištění, odmašťování

rozpouštìdlový pøípravek

� přípravek k odstranění čerstvé
polyuretanové pěny
� k pročištění aplikační pistole na pěnu
� k dokonalému odmaštění podkladu

ODSTRAÒOVAÈ SILIKONU

A PÌNY

narušení vrstvy tmelu a pěny

èistící pøípravek

� přípravek k důkladnému narušení a
snadnějšímu odstranění čerstvého nebo
zvulkanizovaného silikonu
� odstraní ztvrdlou polyuretanovou pěnu

Zahrnuje sortiment výrobků určených pro různá zařízení v domácnosti

nebo na zahradě.

SPOTØEBNÍ CHEMIE

SILNÝ ÈISTIÈ ODPADÙ

silně odmašťuje

� silný čistič odpadu je přípravek, který
uvolní špatně odtékající odpad
� má silný odmašťovací účinek, zbaví

stěny potrubí nánosu a rozpustí
zachycené vlasy a další organicé
nečistoty
� přípravek může narušit hliníkové

potrubí

ODSTRAÒOVAÈ VODNÍHO

KAMENE

nenarušuje čištěné povrchy, změkčuje vodu

� šetrně odstraní vodní kámen a vápenaté
usazeniny ve varných nádobách, kávových
konvicích, pračkách, myčkách apod.
� usnadní následné čištění sprchových koutů,

van, umyvadel apod.

Skupina výrobků zahrnující doplňkové produkty vazelíny a oleje pro mazání
a ochranu před působením vlhkosti.

TECHNICKÉ MAZIVA

UNIVERZÁLNÍ VAZELÍNA

valivá ložiska, panty, závity,
ozubené převody, elektromotory

plastické mazivo na základì

ropných základových olejù

� proti oxidaci a rezivění
� mazání valivých ložisek, kluzných uložení,

malých ozubených převodů, ložisek středních
elektromotorů, dynam, alternátorů, vysavačů,
ložisek praček, vodních čerpadel
� vhodná i pro promazání dveřních, okenních

závěsů (pantů)

SILIKONOVÁ VAZELÍNA

dokonalé čisté promazaní

silikonová pasta

� homogenní směs metylsilikonového oleje a
aerogelu oxidu křemičitého
� vhodná pro absolutně čisté promazání stáčecích

ventilů, šoupat, vodovodních baterií, stykačů,
spínačů apod.
� má vodoodpudivé účinky, je vhodná pro ochranu

venkovních elektroizolací, brání korozi, chrání
před agresivním chem. prostředím
� atest pro styk s pitnou vodou

vyplňování, izolace,
montáž, lepení

Symboly nebezpečnosti ( dle chemického zákona č.356/2003Sb.)
O

oxidující

C

žíravý

F F+

vysoce

hořlavý

extrémně

hořlavý

Xi

dráždivý

Xn

zdraví

škodlivý

N

nebezpečný pro

životní prostředí

Označování nebezpečných chemických látek dle ”CLP”platné od 1.12.2010
- dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Akutní toxicita,
kategorie 4

Látky a směsi
korozivní pro kovy,
žíravost pro kůži,
vážné poškození očí

GHS 05 GHS 07

více na
str.131

více na
str.131
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více na
str.131

žlutohnědá 315ml 25 36 ks 65,50 2,620 C �

60ml 24 18 ks 77,50 3,100 C �

1 kg volně 18 ks 550,00 22,000 C �

transparentní

odstraňovač vodního
kamene

1 kg 6 36 GHS07 ks 83,50 3,340 C �

název objem bal. ks
skl.
měs

znak
neb.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

montážní pěna 300ml spray 300ml 12 18 F+Xn ks 70,00 2,800 C � R

montážní pěna 500ml spray 500ml 12 18 F+Xn ks 81,00 3,240 C � R

montážní pěna 500ml spray zimní 500ml 12 18 F+Xn ks 95,50 3,820 C � R

montážní pěna 750ml spray 750ml 12 18 F+Xn ks 93,50 3,740 C � R

montážní pěna 750ml spray zimní 750ml 12 18 F+Xn ks 104,00 4,160 C � R

montážní pěna 750ml pistolová 750ml 12 18 F+Xn ks 99,00 3,960 C �

montážní pěna 750ml pistolová zimní 750ml 12 18 F+Xn ks 112,00 4,480 C �

studnařská 750ml spray 750ml 12 18 F+Xn ks 137,00 5,500 C � R

studnařská 750ml pistolová 750ml 12 18 F+Xn ks 148,00 5,900 C �

čistič PU pěny 500ml 12 18 F+ ks 93,50 3,740 C �

odstraňovač silikonu a PU pěny 200ml 12 24 F ks 115,00 4,600 C �

barva objem bal. ks
skl.
měs

znak neb. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

silný čistič odpadů 1 kg 6 36 GHS05 ks 77,50 3,100 C �

nízkoexpanzní - do 32l spray 750ml 12 18 F+Xn ks 113,00 4,520 C � R N

nízkoexpanzní - do 32l pistolová 750ml 12 18 F+Xn ks 119,00 4,760 C �
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Vážení zákazníci,

v posledních letech, díky stále teplejšímu
letnímu počasí, velmi stoupla obliba
rodinných bazénů. Jejich uživatelé jsou
tak postaveni před rozhodnutí zda a
jakým způsobem vodu během sezóny v
bazénu ošetřovat. Z hygienického
hlediska je ošetřování bazénové vody
chemickými př ípravky naprosto
nezbytnou nutností pro zdravé a
příjemné koupání. Bazénová voda je totiž
vystavena mnohem větší zátěži a je v

průměru také teplejší než přírodní koupaliště. To vše sebou přináší vysoké riziko mikrobiálního
znečištění, které je pro lidský organismus mnohem nebezpečnější než chemické látky do
bazénu přidávané v doporučené koncentraci. Řada bazénové chemie obsahujeMASTERsil®

osvědčené a vysoce účinné přípravky, které vám umožní zdravě si vychutnat požitek z koupání
ve vašem bazénu.

První napuštění:

Před každým novým napuštěním je nutné bazén důkladně očistit od všech nečistot. Zvýšíte tak
kvalitu nově napuštěné vody a zjednodušíte její další údržbu. Po prvním napuštění ošetřete vodu
přípravkem , případně (v případě napouštěníMASTERsil Chlor-Start MASTERsil Chlor-Šok® ®

v průběhu několika dní vodu v bazénu ošetřujte průběžně). Ošetření provádějte nejlépe při
zapnutém filtračním zařízení. Po 1-2 dnech změřte hodnotu pH (hodnota kyselosti) testerem a
upravte ji do předepsaného rozmezí 7,2-7,6 pomocí přípravků neboMASTERsil pH+®

MASTERsil pH-® dle předepsaného návodu. Zároveň proveďte kontrolu obsahu chloru, zda je v
předepsaném intervalu 0,3- 0,5mg/l. V případě nedostatku doplňte obsah chloru na hranici
bezpečného koupání pomocí přípravku . V případě přebytku bazénMASTERsil Chlor-Šok®

nepoužívejte a vyčkejte samovolného snížení obsahu chloru pod horní hranici uvedeného
intervalu.

Pravidelná údržba:

Pro průběžnou a bezúdržbovou dezinfekci bazénové vody je určen přípravek MASTERsil®

Chlor-Tablet. Jedná se o 200g tablety vysoce účinného dezinfekčního prostředku, které se po
vložení do plováku postupně rozpouští a tím vodu průběžně dezinfikují a chrání před vznikem
řas. Jedna tableta je schopna za běžných podmínek ochránit bazén o objemu 25m3 po dobu 5-
7dní. Pro zajištění správného a efektivního účinku je nutno dodržovat pH bazénové vody v
rozmezí 7,2-7,6. Pro zvýšení kyselosti (snížení hodnoty pH) použijte přípravek MASTERsil®
pH- MASTERsil pH+a pro snížení kyselosti (zvýšení hodnoty pH) použijte přípravek dle®

návodu. V pravidelných týdenních intervalech kontrolujte také obsah chloru ve vodě. Kontrolu
provádějte častěji v případě velkého počtu koupajících a také za horkých a slunečných dní, kdy
se chlorové přípravky nadměrně vyčerpávají. Obsah chloru se stanovuje pomocí testeru a měl
by být v intervalu 0,3-0,5mg/l. Korekci provádějte přípravkem .MASTERsil Chlor-Šok®

Přípravek stabilizuje uvolněný chlór ve vodě, čímž prodlužuje účinekMASTERsil Chlor-Stabil®

chlorových dezinfekčních prostředků a zároveň zabraňuje nepříjemnému chlorovému zápachu
nad hladinou. Jeho použití doporučujeme zejména pro slunné a horké dny, kdy vlivem zvýšené
teploty a UV záření dochází k nadměrnému rozkladu všech chlorových dezinfekčních přípravků.
Pro zajištění křišťálově průzračné vody přidávejte , který na sebe vážeMASTERsil Vločkovač®

jemně rozptýlené nečistoty a ty se pak snadno zachytávají ve filtračním zařízení.

Zajištění bazénu pro delší čas bez používání:

Jestliže se rozhodnete bazén delší dobu nepoužívat (např. při dovolené) tak je nutné i po tuto
dobu chránit bazénovou vodu před růstem bakterií a řas. Nejprve upravte hodnotu pH na ideální
hodnotu mezi 7,2-7,6 pomocí přípravků nebo a poté dejte doMASTERsil pH+ MASTERsil pH-® ®

plovákového dávkovače trojnásobné množství tablet přípravku .MASTERsil Chlor-Tablet®

Bazén zakryjte plachtou a zajistěte, aby bylo každý den spuštěno filtrační zařízení. Před
začátkem opětovného používání zkontrolujte a upravte hodnotu pH a obsahu volného chlóru.

Co dělat když...

... je voda zakalená?

V důsledku používaní tvrdé vody (např. studniční) může v důsledku vysokého obsahu minerálů
ve vodě dojít k jejich vysrážení a tyto sraženiny pak způsobují ve vodě zákal. Podle druhu
minerálů se objeví buď hnědý zákal - vysoký obsah železa a manganu, nebo bílý zákal - vysoký
obsah vápníku a hořčíku. Pro odstranění upravte hodnotu pH na požadované rozmezí (přípravky
MASTERsil pH+ nebo MASTERsil pH-) a přidejte MASTERsil Vločkovač. Poté vodu filtrujte do® ® ®

projasnění.

... je voda organicky znečištěná, zapáchá?

Po koupání většího počtu lidí nebo při jiném organickém znečistění je nutno v zájmu zdravého
koupání jednorázově dezinfikovat vodu v bazénu pomocí přípravku MASTERsil Chlor-Šok.®

Tento přípravek rychle doplní hladinu chloru na hranici bezpečného koupání (0,3-0,5mg/l) a tím
udržuje vodu zdravotně nezávadnou, bez nepříjemných zápachů. Přípravek doporučujeme
kombinovat se stabilizátorem MASTERsil Chlor-Stabil.®

... je voda silně cítit chlorem?

Zkontrolujte hodnotu pH a přípravky MASTERsil pH+ nebo MASTERsil pH- ji upravte na® ®

požadovanou hodnotu 7,2-7,6. Následně aplikujte přípravek MASTERsil Chlor-Stabil dle®

návodu.

... vás v bazénu pálí oči nebo pokožka?

To je způsobeno špatnou hodnotou pH. Zkontrolujte hodnotu pH a přípravky MASTERsil pH+®

nebo MASTERsil pH- ji upravte na požadovanou hodnotu 7,2-7,6.®
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Bazénová chemie

O

oxidující

C

�íravý

N

nebezpeèný pro

�ivotní prostøedí

řada bazénové chemie MASTERsil obsahuje osvědčené a vysoce účinné přípravky, které vám umožní zdravě si vychutnat požitek z koupání ve vašem bazénu

je určen k počátečnímu ošetření vody v bazénu po
napuštění na začátku sezóny. Přípravek díky svému
složení způsobí ”šokovou” dezinfekci bazénové vody.
Přítomnost chlóru zaručuje likvidaci všech běžně
se vyskytujících bakterií, popř. potenciální výskyt řas

Přípravek proti řasám je tekutý přípravek pro prevenci
a likvidaci řas v bazénové vodě. Spolehlivě chrání vodu
před vznikem řas zejména při vysokých teplotách
a velkém zatížení bazénu.
Největší učinnost 4. - 5. den!

144

C

�íravý

N

nebezpeèný pro

�ivotní prostøedí

název balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Chlor-Start 1 kg 6 24 O Xn N ks 199,00 7,950 C �

název balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 kg 6 24 O Xn N ks 207,00 8,300 C �

5 kg 24 O Xn N ks 600,00 24,000 C �

Chlor-šok

název balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1,2 kg 6 24 O Xn N ks 216,00 8,650 C �

5 kg 6 24 O Xn N ks 775,00 31,000 C � N

Chlor-tablet

název balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Chlor-stabil 1 kg 6 24 ks 216,00 8,650 C �

název balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Přípravek proti
řasám

1 l 6 24 C N ks 170,00 6,800 C �

je určen pro rychlou úpravu hodnoty chlóru v bazénové
vodě při náhlém zhoršení její kvality v průběhu sezóny.
Přípravek ničí všechny běžně se vyskytující bakterie
a vodní řasy. Přípravek je možné použít i pro počáteční
chlorování při napuštěni nebo pro pravidelnou údržbu
vody

200 gramové, ve vodě rozpustné tablety, určené
k průběžné péči o vodu v bazénu po celou sezónu.
Postupné uvolňování chlóru zabraňuje tvorbě bakterií
a řas. Díky pomalému  rozpouštění tablet není není nutná
každodenní péče 1-2 tablety vydrží ( při objemu 25m3

bazénové vody) cca 5-7 dní při teplotě vody do 25°C.

přípravek pro stabilizaci chloru v bazénové vodě. Vlivem
slunečního záření a zvýšené teploty vody dochází k
zvýšenému rozkladu ochranných chlorových přípravků
rozpuštěných ve vodě a tím k jejich nadměrnému
vyčerpávání a uvolňování chloru. Přípravek MASTERsil
Chlor-Stabil na sebe váže uvolněný chlór, tím prodlužuje
účinek chlorových přípravků a potlačuje chlorový zápach
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je tekutý přípravek proti tvorbě řas, zamezuje jejich
růstu, vzniku zákalů a usazenin během zimního
období. Na jaře výrazně usnadní znovuuvedení
bazénu do provozu.

je tekutý přípravek pro ošetření mineralizované (např.
studniční) bazénové vody. Přípravek zablokuje minerály
způsobující tvrdost vody a případně i rozpuštěné kovy
způsobující zákal (např. železo, mangan atd.) do
stabilního pevně vázaného komlexu

� teploměr se šňůrkou
� teploměr - zvířátko
� plovák na tablety
� plovák s teploměrem

#���$�#���$�
tekutý anorgatický prostředek pro úpravu vody
v bazénu. Vyvločkuje jemné zákalové nečistoty do vloček,
které lze zachytit ve filtraci nebo odsát vysavačem ze dna
bazénu.

O

oxidující

Xn

zdraví

škodlivý

N

nebezpeèný pro

�ivotní prostøedí

Xi

drá�divý

Xi

drá�divý

Xi
drá�divý

Xi

drá�divý

Xi

drá�divý

Xi

drá�divý
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1kg  - CHLOR START
1kg  - CHLOR STABIL

1kg  - CHLOR ŠOK
1kg  - CHLOR STABIL

sada start obsahuje: sada údržba obsahuje:

1,2 kg - CHLOR TABLET
1 kg - VLOČKOVAČ

1,2 kg - CHLOR TABLET
1 kg - VLOČKOVAČ

Bazénová chemie

speciální přípravek, který sdruží do větších celků
i velmi jemně rozptýlené nečistoty (vyvločkuje)
a ty je možné následně snadno odfiltrovat ve filtračním
zařízení

komplexní, pomalu rozpustné tablety (20g, 200g), určené
pro všestrannou péči a bazénovou vodu.
V každé tabletě je vedle vysoce účiného
chloračního prostředku obsažen
i algicid, vločkovač a stabilizátor
chlóru, což dodává tomuto
výrobku mnohostranné účinky

&�'�(��&�'�(��
C

�íravý

N

nebezpeèný pro

�ivotní prostøedí

přípravek pro prevenci a likvidaci vodních řas
v bazénové vodě. Spolehlivě účinkuje a chrání tam, kde je
velké zatížení bazénové vody spolu s dalšími faktory, jako
třeba vyšší teplota a dostatek slunečního zařízení, jenž
vytváří příznivé podmínky pro výskyt řas.

Tester pH a ClTester pH a Cl

balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 l 6 24 C N ks 247,00 9,900 C �

balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 kg 6 24 Xi ks 106,00 4,240 C �

balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,8 kg 6 24 Xi ks 82,00 3,280 C �

balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1,6 kg 6 24 Xi ks 112,00 4,480 C �

název balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Multiplex - tablet
mini 20g

0,5 kg 6 24 O Xn N ks 144,00 5,750 C �

1 kg 6 24 O Xn N ks 240,00 9,600 C �

5 kg 1 24 O Xn N ks 1 030,00 41,200 C �

Multiplex - tablet
200g

balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 l 6 24 Xi ks 134,00 5,350 C �

balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 l 24 Xi ks 180,00 7,200 C �

balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 l 6 18 Xi ks 132,00 5,300 C �

název balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Sada START 1 sada volně 24 sada 665,00 26,600 C �

Sada ÚDRŽBA 1 sada volně 24 sada 685,00 27,400 C �

viz. jednotl.
výrobky

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

24 ks 252,00 10,100 C �

24 sada 46,30 1,850 C �

24 sada 46,30 1,850 C �

ks 144,00 5,750 C �

ks 164,00 6,550 C �

ks 185,00 7,400 C �

ks 206,00 8,250 C �

ks 118,00 4,720 C �

ks 170,00 6,800 C � N

Tester tabletový pro měření pH a Cl

Náhradní tablety pH

volně

Plovák pro tablety - mini volně

volně

volně

volně

Teploměr - se šňůrkou

10 tablet platíčko

Plovák pro tablety - velký

Plovák s teploměrem - mini

Plovák s teploměrem - velký

Náhradní tablety Cl

Teploměr- plovoucí zvířátko volně

balení

1 sada blister

10 tablet platíčko

název

přípravek pro snižování kyselosti (zvýšení pH) bazénové
vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,2 - 7,6.
V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních
přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její
zdravotní nezávadnost

přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení pH) bazénové
vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,2 - 7,6.
V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních
přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její
zdravotní nezávadnost

jednoduchý, jednokomorový tabletový tester pro měření
obsahu volného chlóru v bazénové vodě a hodnoty pH.
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LUKOPREN S 6400
nízkomodulový, kyselý silikonový tmel
� lepení skla
� tmelení přeplátovaných spojů na smaltovaném

povrchu
� tmelení ocelových povrchů a nátěrem

syntetického emailu
� atest pro styk s potravinami a pokrmy

AKROTMEL S1 transparent
akrylátový disperzní tmel
� k bodovému i plošnému lepení za vzniku trvale

pružného spoje
� lepení polystyrénových, korkových, dřevěných

a jiných obkladů stěn a stropů
� lepení podlahovin PVC, koberců a obkládaček

na umakart apod.

AKROTMEL S2
akrylátový disperzní tmel
� těsnění dilatačních spár v interiéru i exteriéru

mezi porézními silikátovými materiály, spár mezi
rámy a otvory oken a dveří
� tmelení a lepení sádrokartonového programu
� tmelení dynamicky namáhaných spár mezi

porézními silikátovými materiály s pohyby do
+/- 12 %
� vyplňování trhlin a spár v rozích a stropech budov
� těsnění trhlin v omítkách
� tmel s delší životností a vyššími užitnými vlastnostmi
� přetíratelný
� snížená špinivost

mléčně bílá         transparent

Tučně uvedené položky obvykle skladem ve Valašském  Meziříčí.

TMELY PRO STAVBU I ÚDR�BU LUÈEBNÍ ZÁVODY KOLÍN a.s.TMELY PRO STAVBU I ÚDR�BU LUÈEBNÍ ZÁVODY KOLÍN a.s.TMELY PRO STAVBU I ÚDR�BU LUÈEBNÍ ZÁVODY KOLÍN a.s.TMELY PRO STAVBU I ÚDR�BU LUÈEBNÍ ZÁVODY KOLÍN a.s.

AKRYLÁTOVÉ TMELY AKROTMEL SAKRYLÁTOVÉ TMELY AKROTMEL S

AKROTMEL S jsou jednosložkové
disperzní nestékavé akrylátové pasty.
Po vytlačení z obalu vznikne
odpařením vody plastický těsnící
tmel. Odpařování vody probíhá od
povrchu do hmoty a je závislé na
teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.

Tmely a vyhovují třídě 12,5 podle ISO 11 600, tzn. dynamickémuAKROTMEL S1 S2
namáhání ±12,5 % má větší bělost a sníženou špinivost, lepší přetíratelnostS2 oproti S1
nátěrovými hmotami a zvýšenou adhezi k podkladu.

AKROTMEL S4 - štuk obsahuje hrubozrnná plniva, která vytvářejí povrchovou štukovou
strukturu.

AKROTMEL S1
RAL 1015

AKROTMEL S1
akrylátový disperzní tmel
� tmelení vnějších i vnitřních spár mezi silikátovými

materiály, dřevem a dřevotřískou
� vyplňování trhlin v rozích a stropech budov
� těsnění trhlin v omítkách
� opravy a renovace spár
� dotěsňování styčných ploch karosérií
� lepení  plechů na porézní podklady (parapety)
� přetíratelný

šedá bílá hnědá buk borovice

šedá bílá

AKROTMEL S4 - štuk
akrylátový disperzní tmel
� těsnění dilatačních spár v interiéru i exteriéru

mezi porézními silikátovými materiály, spár mezi
rámy a otvory oken a dveří

� štuková struktura
� vyplňování trhlin a spár v rozích a stropech budov
� těsnění trhlin v omítkách
� tmel s delší životností a vyššími užitnými

vlastnostmi
� přetíratelný
� snížená špinivost

bílá

SILIKONOVÉ TMELY LUKOPREN S - KYSELÉ (acetátové)
Lukopreny S jsou jednosložkové tmely ve formě
nestékavé pasty, která po vytlačení z obalu
zvulkanizuje vzdušnou vlhkostí na silikonovou pryž.
Vulkanizace probíhá od povrchu do hmoty a její
rychlost je závislá na relativní vlhkosti vzduchu.
Tmely Lukopren S mají dobrou adhezi k celé řadě
materiálů bez spojovacích prostředků, proto se
používají k pružnému tmelení a lepení v různých odvětvích, zejména stavebnictví,
strojírenství a elektrotechnice. Vulkanizáty jednosložkových silikonových tmelů se
vyznačují:
� vynikající tepelnou odolností
�odolností vůči působení vody, UV záření, ozónu, povětrnosti
�paropropustností
� chemickou odolností vůči působení slabých kyselin a zásad
�dobrými elektroizolačními vlastnostmi
Silikonové tmely nelze přetírat nátěrovými hmotami, proto se používají až při konečné
úpravě a jsou vyráběny v široké paletě barevných odstínů.
Klasickou obalovou jednotkou je kartuše o obsahu 310 ml, ze které se tmel vytlačuje
pomocí spárovací pistole.
Lukopren S 6410 lze dle Vyhlášek MZ ČR použít pro přímý styk s pitnou vodou.
Lukopren S 6400 Lukopren S 8280a lze používat pro přímý styk s potravinami a pokrmy.

dub

LUKOPREN S 6410
vysokomodulový, kyselý silikonový tmel
� zhotovování bezrámových akvárií
� lepení skla
� spárování a těsnění sanitární a instalační

techniky
� těsnění části elektrospotřebičů, kabel. koncovky
� zdravotně nezávadný, přímý styk s pitnou vodou černá transparent bílá

EAN

146

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílý, šedý Xi 310 ml 15 24 ks 52,50 2,100 D �

bílý, šedý Xi 600 ml 10 12 ks 88,00 3,520 D �

bílý, šedý Xi 15 kg 1 24 ks 1 250,00 50,000 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá Xi 310 ml 15 24 ks 57,00 2,280 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 25 ml 100 12 ks 31,30 1,250 D �

310 ml 15 24 ks 124,00 4,960 D �

transp., černá Xi 25 ml 100 12 ks 31,30 1,250 D �

Xi 310 ml 15 24 ks 124,00 4,960 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp., bílá, stříbrná Xi 310 ml 15 24 ks 112,00 4,480 D �

transparent bílá stříbrná

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transparentní 310 ml 15 24 ks 59,00 2,360 D �

transparentní 600 ml 10 12 ks 99,00 3,960 D �

transparentní 3,5kg 1 12 ks 485,00 19,400 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bí, še, hn, bor, buk, dub 310 ml 15 24 ks 48,60 1,940 D �

RAL 1015 310 ml 15 24 ks 50,50 2,020 D �

bí, še 600 ml 10 12 ks 81,50 3,260 D �

bílá 5 kg 1 24 ks 418,00 16,700 D �
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LUKOPREN UNI - N
nízkomodulový, neutrální silikonový
HOBBY tmel
� lemování těsnících lišt
� standardní tmelení
� spojování materiálů typu kov, PVC,

sklolaminát, azbestocement
� obvodové tmelení dřeva, kovu, PVC,

natřených rámůnatřených rámů

S 3782 - samorozlivový silikon - pro stavebnictví

LUKOPREN S 3782 nachází použití ve
stavebnictví k zalévání vodorovných spár
(bazény, balkony). Při použití na porézní
silikáty je třeba použít nátěr spojovacího
prostředku (primeru) LUKOPREN PRIMER B
733.

ukázka použití: LUKOPREN S 3782 Obvod
používaný v prostředí servopohonů těžkého
strojírenství. Zapouzdření do pružné zálivky
silikonového tmelu Lukopren S 3782.

LUKOPREN S SANITARY
neutrální silikonový tmel s přísadou fungicidu
� těsnění v sanitární technice, jako těsnění okolo

van, bidetů, dřezů, kuchyňských linek,
sprchových koutů, a všude tam kde je zvýšená
relativní vlhkost a tím i výskyt plísní

LUKOPREN S 8280
středněmodulový, neutrální silikonový tmel
� těsnění dvojskel do dřevěných a hliníkových rámů
� zasklívání
� těsnění spár obvodových plášťů montovaných

staveb
� těsnění spár mezi instalačními předměty
� renovace stávajícího těsnění spár
� atest pro styk s potravinami a pokrmy

LUKOPREN S 9780
vysokomodulový neutrální silikonový tmel
� s vysokou odolností vůči teplotám (250 C,o

krátkodobě až 300 C), ropným produktům ao

rozpouštědlům
� dělící roviny ocelovýh van, rozvodovek,

převodovek, čerpadel, kompresorů, ventilových
těles, víka ventilových krytů
� chladiče, větrací otvory a kanály
� dotěsňování dveří chladírenských zařízení
� těsnění potrubních přírub, elektrických svorek,

kabelových koncovek a spojek

25
šedá

31
hnědá

26
dub

27
mahagon

28
okr

29
slonovina

32
modrá

33
transpa.

34
béžová

39
bílá lesk.

37
stříbrná

38
černá

40
bílá mat.

41
šedá

43
cihla

44
hnědá

42
slonovina

49
transparent

53
bahama

66
bílá

50
šedá

51
slonovina

41
šedá

LUKOPREN UNI - A
nízkomodulový, acetátový silikonový HOBBY
tmel
� lepení a těsnění v domácnostech, tmelení oken

a vitrín, instalatérské práce a všude tam, kde
není požadována trvale vysoká pevnost
lepeného spoje
� není vhodný na korodující podklady a stavební

silikáty

SILIKONOVÉ TMELY LUKOPREN S - NEUTRÁLNÍ

LUKOPREN S 5296 - pro zalévání v elektrotechnice
� jednosložkový silikonový tmel s neutrálním síťujícím systémem určený

pro elektroizolační zalévání v elektrotechnice
� jedná se o translucentní (průsvitnou) viskózní kapalinu, která vlivem

vzdušné vlhkosti vulkanizuje na translucentní silikonovou pryž

zvulkanizovaný silikonový tmel se vyznačuje:
� výbornými elekroizolačními vlastnostmi
� odolností vůči trvalému působení povětrnostních vlivů a vody
� odolností vůči agresivnímu korozivnímu prostředí
� tepelnou odolností

Vynikající dlouhodobá homogenita tmelu v celém objemu a přilnavost
k široké řadě materiálů umožňuje jeho použití i pro náročnější aplikace
v elektrotechnice. Při vulkanizaci nedochází k sedimentaci složek
tmelu, což zaručuje homogenitu elektrických parametrů v celé
elektroizolační vrstvě. Translucentní odstín umožňuje v tenčí vrstvě
průhlednost ochranného povlaku, a tím i vizuální kontrolu součástek.
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kromě odstínu č. 33 a 39

kromě odstínu č. 49 a 66

49
transparent

49
transparent

49  transparent 66 bílá

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp., bílý 310 ml 15 24 ks 65,00 2,600 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp. 310 ml 15 24 ks 95,50 3,820 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

šedá 310 ml 15 12 ks 134,00 5,350 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp. Xi 310 ml 15 12 ks 222,00 8,900 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp. Xi 25 ml 100 24 ks 31,30 1,250 D �

bí-mat., slon., šedá, dub,
mahag., okr, sv. hnědá, hnědá,
transp., stříbrná, bílá, modrá,
béžová, černá

Xn 310 ml 15 24 ks 115,00 4,600 D �

transp., hnědá Xi 600 ml 15 24 ks 163,00 6,500 D �

stříbrná Xi 600 ml 15 24 ks 185,00 7,400 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

še, slon., cihla, hně. Xn 25 ml 100 12 ks 33,10 1,320 D �

cihla Xn 80 ml 25 24 ks 89,00 3,560 D �

še, slon., cihla, hně. Xn 310 ml 15 24 ks 134,00 5,350 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp., bílá Xi Xn 25 ml 100 12 ks 31,30 1,250 D �

transp., šedá, slon., bílá,
bahama

Xi Xn 310 ml 15 24 ks 115,00 4,600 D �

1
3

/1
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barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

LUKOPREN N 1000 1 kg 12 kg 416,00 16,600 D �

kanystr 25kg 12 kg 392,00 15,700 D �

LUKOPREN N 1522 N Xn 1kg + kat. 12 12 ks 362,00 14,500 D �

bílé až krém.barvy 5, 10 kg 12 kg 296,00 11,800 D �

LUKOPREN N SUPER N Xn 900 g + kat. 12 12 ks 460,00 18,400 D �

modrá nebo transp. 5, 10 kg 12 kg 400,00 16,000 D �

LUKOPREN N 1725 N Xn 1kg + kat. 12 12 ks 380,00 15,200 D �

okr.barva 5 kg 12 kg 314,00 12,600 D �

LUKOPREN N 5221 N Xn 900 g + kat. 12 12 ks 545,00 21,800 D �

barva sl.kost 5 kg 12 kg 485,00 19,400 D �

KATALYZÁTOR N Xn 30 g 12 ks 86,00 3,440 D �

N Xn 150 g 12 ks 175,00 7,000 D �

N Xn 300 g 12 ks 287,00 11,500 D �

LUKOPREN N 5541 N Xn 1kg + kat. 12 ks 481,00 19,200 D �

LUKOPREN N 6681 N Xn 1kg + kat. 12 ks 337,00 13,500 D �

5 kg 12 kg 281,00 11,200 D �

LUKOPREN N 8100 N Xn 900g+40g kat. 12 12 ks 770,00 30,800 D �

5 kg 12 kg 680,00 27,200 D �

LUKOPREN N 8200 N Xn 900g+40g kat. 12 12 ks 770,00 30,800 D �

5 kg 12 kg 680,00 27,200 D �

LUKOPREN KATALYZÁTOR 8A N Xn 200g 12 ks 308,00 12,300 D �

Lukopren N jsou silikonové dvou-
složkové kaučuky takzvaného
kondenzačního typu. Po smíchání
pasty s katalyzátorem dochází k
vulkanizaci v celé hmotě během
několika desítek minut za tvorby
silikonové pryže, která nemá adhezi
k podkladu. Dávkování Lukopren
Katalyzátoru jsou 1,5% hmotnostní
( ), 2%N 5221, N 5541, N 6681
hmotnostní (N 1522, N 1725) nebo
2,5% hmotnostní (N Super). Sortiment je rozšířen o vysokopevnostní Lukopren N 8100
a N8200. Jedná se o kaučuk pro výrobu velmi náročných a svlékacích forem. Po
smíchání pasty s Lukoprenem (3% hmotnostní) má pasta cca 2Katalyzátorem 8A
hodiny zpracovatelnost a poté do 24 hodin zvulkanizuje na silikonovou pryž. Vzniklá pryž
má vysokou životnost, tažnost, pevnost, odolnost vůči natržení a odolnost vůči
organickým pryskyřicím. N1522 - atest pro styk s potravinami a pokrmy

SPECIÁLNÍ DVOUSLOŽKOVÉ SILIKONOVÉ
KAUČUKY NA VÝROBU PRUŽNÝCH FOREM

poznámka

FYZIKÁLNĚ - MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Parametry

LUKOPREN N

1522 bílá až krémová 51 1,9 120 max 0,5 -50 až +180

1725 okrová 55-60 2,9 110 max 0,5 -50 až +180

Super průsvitná, modrá 30-35 1,4 200 max 0,6 -50 až +180

5221 slonová kost 23 1,7 340 max 0,4 -50 až +180

5541 červeno-hnědá 50-55 2,2 120 max 0,5 -50 až +250

6681 holubičí šeď 57 2,2 70 max 0,5 -50 až +180

1000 transparent <30 - - - -50 až +180

8100 zelená 23 2,25 450 max 0,5 -50 až +180

8200 žlutá 24 1,94 330 max 0,5 -50 až +180

Lineární
smrštění

(%)

Tepelná
odolnost (°C)

Barva
Tvrdost
(°ShA)

Pevnost v
tahu (MPa)

Tažnost
(%)

Lukopren N 8200 ve srovnání s tzv. nízkopev-
nostními kaučuky vykazuje zejména vyšší pev-
nost v tahu, tažnost, odolnost vůči natržení, odol-
nost při odlévání organických pryskyřic, živost-
nost vyrobených forem.  Ve srovnání s
Lukoprenem N 8100 LUKOPREN Nvykazuje
8200 n žší viskozitu a tím tedy lepší zatékavosti
pasty, její snadnější zpracovatelnost a rychlejší
odchod vzduchových bublin.

LUKOPREN N 8200
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Pigmentové pasty

Pigmentové pasty jsou určeny k probarvování dvousložkových silikonových
kaučukových past, zejména Lukoprenu N.
Doporučené dávkování je 1 - 5 hm. %.

Použití:
� k probarvování hotových výrobků na požadovaný odstín (podložky, těsnění,

modelářství, ostatní odlitky a barevné formy)
� k výrobě vrstvených forem (ověření nánosu dalších vrstev v celé ploše

barevným odlišením)
� zalévací vrstva v elektrotechnice přizpůsobená barvě podkladu

Ukázka probarvení dvousložkových kaučuků
Lukopren N pomocí Pigmentových past

Pigmentové pasty pro zabarvení
speciálních dvousložkových silikonových

kaučuků na výrobu pružných forem

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

žlutá Xn 100g 1 24 ks 142,00 5,700 D �

D24 ks 142,00 5,700bílá, cihla, zelená, modrá, černá lahvička 100g 1 �

1
3

/1
4
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LUKOFOB 39
žlutá až žlutohnědá kapalina silně alkalické reakce,
neomezeně mísitelná s vodou
� hydrofobizace všech porézních silikátů jako omítka, plynosilikát, beton,

pískovec, cihly, pálená střešní krytina. Naředěný roztok Lukofobu 39 v
poměru 1:10 lze též použít pro beztlakou chemickou injektáž zdiva
zamokřeného vzlínající zemní vlhkostí
� ředění:

1: 10-20 - vápenné omítky, beton lignátové desky
(stříkáním nebo nátěrem)

1 : 20-40 - cihelné zdivo, pálená střešní krytina (stříkáním nebo nátěrem)
1 : 50-100 - pálená střešní krytina (máčením)

SILIKONOVÉ HYDROFOBIZAČNÍ PŘÍPRAVKY
LUKOFOB - VODOU ŘEDITELNÉ

SILIKONOVÉ HYDROFOBIZAČNÍ PŘÍPRAVKY
LUKOFOB - ROZPOUŠTĚDLOVÉ

LUKOFOB - KLASIK
roztok silikonové pryskyřice v organickém bezaromátovém
rozpouštědle s nižší hořlavostí
� je určen pro hydrofobizace silikátových materiálů s malými póry a

tam, kde se vyžaduje jeho co největší penetrace do hmoty. Jedná se
o materiály, jako je
přírodní a umělý kámen, pískovec, vápenec, lícové cihly a pásky,
neglazovaná dlažba, nízkonasákavý beton, omítky tmavších
odstínů, kde je při použití Lukofobu 39 riziko vzniku nežádoucích
výkvětů
� používá se při ochraně a konzervaci památek
� je určen pro přímé použití, dále se neředí !

LUKOPREN T 1990
plastický tmel s vysokou tepelnou stabilitou a trvalou tvarovatelností, svým vzhledem
připomíná sklenářský tmel

� pro rozebíratelná těsnění průmyslo-
vých zařízení vystavených teplotám
v chemicky agresivním prostředí
� k těsnění odpadů splaškových vod

a instalací hygienických zařízení
� v elektrotechnice pro dotěsňování

instalací elektrických rozvodů a vý-
vodek pro prostředí se stupněm
nebezpečí 1
� pro přípravu a těsnění forem na

ověřovací výrobky těsnění forem
z  jiných materiálů
� formovací a podložní přípravky pro pájení kovů plamenem
� otiskovací materiál pro jednodušší reliéfy

TRVALE PLASTICKÝ TMEL

SILIKONOVÉ NAPOUŠTĚDLO

hydrofobizační a leštící přípravek pro finální ošetření provedených
obkladů a dlažeb napouštěním
� pro finální ošetření provedených obkladů a dlažeb napouštěním.

Zajišťuje ochranu povrchu spárovacích malt a obkladových prvků
hydrofobizací, snižuje možnost znečištění barevných spár a
náchylnost obkladů a dlažeb ke tvorbě výkvětů. Usnadňuje údržbu
obkladů a dlažeb.
� je určeno pro přímé použití, dále se neředí !

L NaturstoneUKOFOB
silikonový hydrofobiza ní p pravekč ří

Ur ený k finální vodoodpudivé impregnaci savých silikátovýchč
materiál (ů jako jsou přírodní a umělý kámen, střešní krytina, zdivo,
lícové cihly, omítky (vyzrálé), neglazovaná dlažba, beton a jiné).
Pomocí této úpravy lze výrazn omezit nasákavost t chto materiálě ě ů
a tím prodlou it jejich ivotnost.ž ž

P pravek je ur en pro . Neobsahujeří č p mé pou ití bez ed níří ž ř ě
organická rozpoušt dla.ě Nevytváří výkv ty, ani lesklá místa.ě
Nem ní p vodní vzhled materiálu ani nesni uje jehoě ů ž
paropropustnost. Orienta ní spot eba iní asi 0,3 a 1 l roztokuč ř č ž

ř ůna 1m2 ošet ené plochy a je závislá na velikosti pór materiálu.

� je určeno pro přímé použití, dále se neředí !

POMOCNÉ PŘÍPRAVKY
jsou určeny ke zvýšení užitné hodnoty silikonových jednosložkových
a dvousložkových kaučuků, zejména při jejich chování k podkladu a tím
k rozšíření jejich aplikačního spektra

LUKOPREN SEPARÁTOR
nízkoviskózní čirá bezbarvá až mírně nažloutlá kapalina
� vodou ředitelný separační prostředek sloužící k separaci všech typů

silikonových tmelů a kaučuků Lukopren od povrchů skla, smaltu, pozink.
plechu, oceli, hliníku, dřeva, PVC, polykarbonátů, mramoru, žuly a pod.

� separačních vlastností se využívá při výrobě forem ze silikonových
dvousložkových kaučuků Lukopren N, jakož i při výrobě rozebíratelných spojů
pomocí silikonových jednosložkových tmelů Lukopren S (často rozebírané
přírubové spoje strojního zařízení, těsnění oken a dveří).

LUKOPREN ODMAŠŤOVAČ
bezbarvá čirá kapalina neomezeně mísitelná s vodou
� slouží k odmašťování neporézních povrchů před aplikací

jednosložkových silikonových tmelů Lukopren S a k
odstraňování vulkanizátů tmelů a PU montážní pěny.
� na odmašťování stykových ploch všech neporézních materiálů

jako jsou sklo, smalt, keramika, žula, kovy a všechny plochy
opatřené nátěry

NOVINKA

barva bal. Mj/kart
skl.

měs.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

bílá, šedozelená 200 g volně 24 ks 62,50 2,500 D �

šedozelená 1 kg volně 24 ks 192,00 7,700 D �

šedozelená 10 kg volně 24 kg 185,00 7,400 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

žlutohnědá C 1 l 4 24 ks 194,00 7,750 D �

žlutohnědá C 15 kg 1 24 kg 139,00 5,550 D �

žlutohnědá C 30 kg 1 24 kg 115,00 4,600 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

čirá 0,25 kg volně 24 ks 59,00 2,360 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

čirá F Xi 1 l volně 24 ks 178,00 7,100 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

čirá Xn 800g volně 24 ks 184,00 7,350 D �

čirá Xn 13 kg volně 24 kg 144,00 5,750 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

čirá 1 l volně 24 ks 142,00 5,700 D � N

čirá 5 kg volně 24 kg 119,00 4,760 D � N

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

čirá Xn 800 g volně 24 ks 170,00 6,800 D �

nesmí
zmrznout!
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mléčně bílá     transparent

šedá hnědádub mahagon okr slonovina modrá

transparent bílá lesk.béžová višeň stříbrná černá bílá mat.

bílá tm. hnědá

cihla bahama

buk

borovice

dub

F F+ Xn XiN C

nebezpečný pro

životní prostředí
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hořlavý
extrémně

hořlavý

zdraví

škodlivý

dráždivý žíravý

O

oxidující

SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI  (dle Chemického zákona č.356/2003 Sb.)

DALŠÍ INFORMACE

VZORNÍK BAREV

LUKOPREN B 733
nízkoviskózní roztok metylsilikonové pryskyřice v nepolárních
organických rozpouštědlech
� slouží jako spojovací prostředek (primer) při tmelení porézních sili-

kátových povrchů jednosložkovými silikonovými tmely Lukopren S
� přípravek se částečně vsákne do podkladu a zároveň vytvoří

mikrofilm na povrchu porézního podkladu, takže zajistí vysokou a
dlouhodobou adhezi spoje. To je důležité zejména při tmelení
dilatačních spojů a jiných dynamicky namáhaných spár

LUKOPREN PRIMER A
nízkoviskózní čirý až slabě nažloutlý roztok účinné složky v organickém
rozpouštědle, štiplavého zápachu
� používá se jako tenkovrstvý spojovací prostředek (primer) k zlepšení

adheze formou vytvoření chemické vazby dvousložkových silikonových
kaučuků Lukopren N a pro některé podklady u tmelů Lukopren S
� Není vhodný na alkalické podklady a aplikace, kde je na závadu působení

kyseliny octové (např. hliníkové podklady).

LUKOPREN PRIMER N
nízkoviskózní oranžová až slabě nahnědlá kapalina s charakteristickým
zápachem po organických rozpouštědlech, které neobsahují uhlovodíky
� spojovací prostředek (primer), sloužící k zlepšení adheze silikonových tmelů

Lukopren S a kaučuků Lukopren N na neporézní podklady
� přípravek je vhodný zejména pro ty aplikace, které jsou citlivé na kyselé

prostředí (koroze, elektronika) a tam, kde se neosvědčil Lukopren PrimerA

SILIKONOVÉ EMULZNÍ ODPĚŇOVAČE

LUKOSAN E201 + LUKOSAN S - silikonové
odpěňovače pro vodné systémy
Odpěňovač je určen k regulaci nežádoucího pěnění vodných
systémů v různých technologických procesech a odpadním
hospodářství. Zaručená účinná dávka odpěňovače je 2 g/l
pěnícího roztoku, dávkování je nutno vyzkoušet v každém
jednotlivém případě.

Aplikace:
� Chemické procesy: výroba adheziv, výroba a zpracování

ů ůdetergent , výroba barev, roztírání pigment , výroba
inkoustů, mýdel, syntetického kaučuku, zpracování
latexových emulzí.

� Zpracování olejů, asfalt a deht . Výroba bitumenovýchů ů
ů čemulzí, praní plyn , impregna ní procesy.

� Papírenský, textilní a ko ed lný pr mysl:ž ě ů výroba, klížení
ě řa praní papíru, nát ry papíru, zpracování d evoviny,

zpracování textilu a textilních vláken, barvení textilu,
konečná úprava kůže, nanášení latexu na koberce.

� R zné:ů č ěišt ní odpadních vod, mytí lahví, extrakce, mycí
ů ěroztoky detergent , odmašťovací lázn povrchových

úprav kovů.

LUKOSIOL M - silikonový olej
polydimetylsiloxanové kapaliny
ve 100% formě
� všechny typy metylsilikonových olejů lze

vzájemně mísit, a tak připravit olej libovolné
viskozity. Silikonové oleje LUKOSIOL M
o viskozitě do 50 mPa mají bod varu vyšší
než 200 C/66 Pa. Oleje o vyšší viskozitě jsouo

netěkavé a nemají přesný bod varu.

LUKOSAN M14 - silikonová pasta
homogenní směsi metylsilikonového oleje a aerogelu oxidu křemičitého
� nátěr touto pastou se používá ke zvýšení izolační pevnosti vnější izolace

rozvoden a vedení vysokého a velmi vysokého napětí v oblastech s
prašným (popílek, cement) a chemicky agresivním prostředím
(oxid siřičitý, výpary kyselin, přímořské oblasti)
� mazání kohoutů, ventilů, šoupat v zařízeních na

pitnou vodu, kde dochází prokazatelně
k prodloužení jejich životnosti

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

LUKOSAN M 14 70g 30 24 ks 65,00 2,600 D �

1 kg volně 24 ks 397,00 15,900 D �

14 kg volně 24 kg 362,00 14,500 D �

BALENÍ

NOVINKA

Lukosan E 201 vodná emulze bílá min. 20% 40 - 80 1000 - 1050 3 - 6

Lukosan S vodná emulze bílá 30% 100 - 150 1000 - 1050 5 - 7

pHNázev BarvaCharakteristika
Obsah silikonové

složky v %
Viskozita
(mPa.s)

Hustota (kg/m3)

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

čirá F C 200 ml volně 12 ks 176,00 7,050 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

čirá F Xi 200 ml volně 12 ks 176,00 7,050 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

čirá F Xn 1 l volně 12 ks 347,00 13,900 D �

čirá F Xn 17 kg 1 12 kg 320,00 12,800 D �

nesmí
zmrznout!

nesmí
zmrznout!

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

LUKOSAN E 201 25 kg volně 6 kg 122,00 4,880 D � N

LUKOSAN S 25 kg volně 6 kg 149,00 5,950 D � N

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

LUKOSIOL 5 kg volně 24 kg 196,00 7,850 D �

M 50, M100, M 200, M 500 25 kg volně 24 kg 155,00 6,200 D �

150 1
3

/1
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LEPIDLA KLEIBERIT
®

P i výrob oken a dve í z masivního d eva a spárovky získávají na významu ta lepidla, která lze použít stejnou mírouř ě ř ř
ř řjak na lepení evropských d evin, tak i na lepení asijských d evin. Zpravidla jsou požadovány následující kvality lepení:

� ě ř. D4 podle DIN/EN 204Odolnost proti vod D3 pop
� ěVysoká odolnost proti teplot zkoušené podle WATT 91: s minimální doporu enou hodnotou >7N/mm2č

Pro spln ní t chto požadavk jsou k dispozici následující lepidlové systémy:ě ě ů
� PVAC disperze (s tužidlem nebo bez tužidla)
� PVAC kopolymerní disperze bez tužidla nebo s tužidlem (tzv. EPI systémy)
� Jednosložková polyuretanová lepidla (1K – PUR)

KLEBIT 300.0
průmyslové lepidlo pro vodovzdorné spoje podle DIN EN 204, kvalita D3

� řlepení oken a dve í
� ůplošné lepení HPL materiál
� ů ě ěplošné lepení panel a d lících st n
� ř ř. v ťlepení tvrdých a exotických d evin, nap ýroba schodiš
� ,vhodné pro dýhování  lepení ve VF poli

300.0 lze v originálním uzavřeném obalu skladovat při 25°C po dobu 1 roku. Odolává
mrazu až -30°C. Před použitím přivést na pokojovou teplotu a dobře promíchat!

Spotřeba 100 až 130 g/m - dýhování2

150 až 200 g/m - lepení masívu2

Otevřená doba 6 - 10 min

Lisovací a vytvrzovací
doba

Lepení spár při 20 Co

od 15 min.

� PVAC disperze
� lepení oken a dveří, výroba schodišť, lepení

vrstvených materiálů, čepových a zubových spojů,
lepení tvrdých a exotických dřevin
� jako 1-komp. lepidlo kvalita D3 dle DIN EN 204
� jako 2-komp. s 5% tužidla 303.5 kvalita D4 dle DIN EN 204

KLEBIT 303.0 + tužidlo 303.5
pro vodovzdorné lepení podle požadavku D3 (D4)

Spotřeba 120 až 200 g/m2

Otevřená doba 6 - 10 min

Lisovací a vytvrzovací
doba

Lepení spár při 20 Co

od 15 min. viz tech. list 303

PROHLÁŠENÍ
LEPIDLO KLEBIT 303 neobsahuje žádné těžké kovy,

tím naplňuje požadavky evropského standardu

EN 71 Bezpečnost hraček
a může být použito bez jakýchkoliv omezení pro výrobu

hraček. Vhodné i pro náročné aplikace v lodním průmyslu

� PVAC disperze
� lepení oken a dveří, plošné lepení HPL materiálů, plošné

lepení panelů a dělících stěn, lepení tvrdých a exotických
dřevin, vhodné pro dýhování, lepení ve VF poli

� jako 1-komp. lepidlo kvalita D3 dle DIN EN 204
� jako 2-komp. s 5% tužidla 303.5 kvalita D4 dle DIN EN 204
� 303.2 lze v originálním uzavřeném obalu skladovat při

25°C po dobu 1 roku. Odolává mrazu až -30°C. Před
použitím přivést na pokojovou teplotu a dobře promíchat!

KLEBIT 303.2 + tužidlo 303.5
pro vodovzdorné spoje podle DIN EN 204, kvalita spoje D3

Spotřeba 100 - 130 g/m  dýhování2

150 - 200 g/m  při lepení masivu2

Otevřená doba 6 - 10 min

Lisovací a vytvrzovací
doba

plošné lepení při 20 Co

15 - 20 min. viz tech. list 303.2

Spotřeba 100 g/m strojně2

150 g/m ručně2

Otevřená doba 4 - 7 min

Lisovací a vytvrzovací
doba

Lepení spár při 20 Co

od 15 min.

KLEBIT 314.0
pro vodovdzdorné lepení v kvalitě D4

jednokomponentní lepidlo pro vodovzdorné spoje v kvalitě D4
podle normy DIN/EN 204
� lepení oken a dveří
� lepení dělících stěn a panelů
� výroba schodišť
� lepení čepových a ozubených spojů
� lepení tvrdých a exotických dřevin
� lepení HPLdesek
� doprava a skladovatelnost při teplotě nad + 5°C

Lepidla KLEIBERIT pro lepení oken, dveří a spárovky

Báze Produkt Tužidlo Viskozita
Otevřená

doba

Doba

použitelnosti

Kvalita lepení

DN/EN 204 WATT91

PVAC

303.0/2 13.000 mPas 6-10 min D3 7,1 N/mm
2

300.0 12.000 mPas 6-10 min D3 7,1 N/mm
2

303.0/2 + 303.5 5% 13.000 mPas 6-10 min 24 hodin D4

314.0 D4

PVAC

kopolymer
304.1 + 304.3 5% 10.000 mPas 4-6 min 4-7 dní D4 8,1 N/mm

2

1-K PUR
501.0 / 507.0 8 000 mPas 20 25 min D4 9,1 N/mm

2

569.0 35000 mPas 5-7 min D4

. -

KAŠÍROVÁNÍ PLOCH
str. 154

LEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ
str. 153

MASIV, OKNA, DVEŘEMASIV, OKNA, DVEŘE

nesmí
zmrznout!

více na
str.131

více na
str.131

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 kg 12 12 ks 145,00 5,800 C �

4,5 kg 1 12 ks 381,00 15,200 C �

10 kg 1 12 ks 810,00 32,400 C �

28 kg 1 12 ks 2 110,00 84,500 C �

KLEBIT 300.0

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,5 kg 12 12 ks 91,50 3,660 C �

4,5 kg 1 12 ks 446,00 17,800 C �

10 kg 1 12 ks 915,00 36,600 C �

28 kg 1 12 ks 2 470,00 99,000 C �

TUŽIDLO 303.5 (na D4) 0,5 kg 12 12 Xi ks 441,00 17,600 C �

KLEBIT 303.0

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

KLEBIT 303.2 4,5 kg 1 12 ks 412,00 16,500 C �

10 kg 1 12 ks 875,00 35,000 C �

28 kg 1 12 ks 2 270,00 91,000 C �

130 kg 1 12 ks 9 920,00 397,000 C �

Tužidlo 303.5 (na D4) 0,5 kg 12 12 Xi ks 441,00 17,600 C �

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

KLEBIT 314.0 4,5 kg 1 9 ks 640,00 25,600 C �

10 kg 1 9 ks 1 340,00 53,500 C �

28 kg 1 9 ks 3 440,00 138,000 C �

1511
3

/1
4
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LEPIDLA KLEIBERIT
®

� PVAC disperze
� lepení oken a dveří, výroba schodišť, lepení vrstvených

materiálů, čepových a zubových spojů, lepení tvrdých a
exotických dřevin
� s 5 tužidl 304.3 kvali podle DIN/EN 204% a na tu D4

KLEBIT 304.1 + tužidlo 304.3
2-komp. lepidlo s bezbarvým tužidlem podle požadavku D4

Spotřeba 120 až 200 g/m2

Otevřená doba 5 - 10 min

Lisovací a vytvrzovací
doba

Lepení spár při 20 Co

od 20 min.

� Konstrukční lepidlo pro vysoké pevnosti. Vlhkostí vytvrzující 1K
reaktivní lepidlo na bázi polyuretanu s vysokou odolností proti
teplotě a vlhkosti. Vodostálé podle DIN/EN 204, .D4

� lepení dřeva, betonu, izolační pěny, polystyrénové pěny, kovu a
ostatních materiálů na porézní podklady a dřevěné materiály

KONSTRUKČNÍ LEPIDLO SUPRATAC 569.0
Konstrukční lepidlo pro vysoké pevnosti

Otevřená doba cca 5 min

Lisovací / vytvrzovací
doba

cca 1 hod / 2- 4 hod

SCHODY, PARAPETY, PARKETYSCHODY, PARAPETY, PARKETY

Na parketové podlahy a schodišť. stupně, je jedno, zda z masivu nebo laminátové, jsou kladeny velmi vysoké požadavky.
� Vysoká odolnost proti vodě a vlhkosti
� Dobrá dlouhodobá odolnost – žádné křehnutí lepené spáry
� Dobrá tepelná odolnost (např. při podlahovém vytápění)
� Vyrovnání bobtnání a sesychání dřeva, podmíněné roční dobou a podlahovým vytápěním
� Odolnost proti rozpouštědlům

více na
str.131

� nestlačitelné 2-K-PUR expanzní lepidlo pro montáž schodišťových stupňů, dveřních
prahů a okenních parapetů

Vydatnost ca. 3,3 l volné pěny
vystačující na 1 - 2 stupně

Startovací čas 35 sec (14 sec 535 DZ)

Krájitelnost

Zatížitelnost

Tlaková pevnost

Teplota zpracování

8 - 10 min (5 min 535 DZ)

20 min (8 min 535 DZ)

15 N/cm (8 N/cm 535 DZ)

+10  C až +30  Co o

536.0 STAIRMASTER
2-komp. PUR expanzní lepidlo

více na
str.131

Spotřeba 100 - 110 g/m strojně2

ca. 150 g/m  ručně2

Otevřená doba 3 min.

Lisovací a vytvrzovací
doba

lepení spár při 20  Co

3 - 5 minut

TEMPO 347.0
disperze syntetických pryskyřic s nejkratšími vytvrzovacími časy

� PVAC disperze
� lepení vrstvených desek  v krátkotaktovém lisu, lepení

hran pomocí topné lišty, montážní lepení a lepení spár,
lepení korpusů a lišt, postforming

� nejkratší vytvrzovací časy, vysoká pevnost spoje dle
DIN/EN 205, velmi dobrá odolnost proti vlhkosti

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

KLEBIT 304.1 9,5 kg 1 6 ks 1 040,00 41,600 C �

26 kg 1 6 ks 2 780,00 111,000 C �

TUŽIDLO 304.3 0,5 kg 12 6 Xi ks 76,00 3,040 C �

1,3 kg 1 6 Xi ks 186,00 7,450 C �

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

SUPRATAC 569.0 310 ml 12 12 Xn ks 219,00 8,750 C �

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

STAIRMASTER 536.0 210 ml 1 9 Xn ks 150,00 6,000 C �

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEMPO 347.0 10 kg 1 12 ks 1 170,00 46,800 C �

32 kg 1 12 ks 3 600,00 144,000 C �

SPECIÁLNÍ 2-PISTOLE NA KOMPONENTNÍ LEPIDLO
(536.0 STAIRMASTER)

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Výtlačná pistole 2K pro 210ml kartuše ks 530,00 21,200 C �

ks 16,30 0,650 C �

název

Mísící špička KLEBIT

aplikační pistole pro 536.0 Stairmaster

1
3
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LEPIDLA KLEIBERIT
®

LEPIDLA PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍLEPIDLA PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ
P i výrob   nábytku, oken a dve í z masivního d eva, spárovky a jiných velkoplošných materiál   získávajíř ě ř ř ů
na významu ta lepidla, která lze použít univerzáln í m  kkého i tvrdého d eva.ě, pro lepen ě ř
Lepidla lze nanášet raklí, vále kem, pomocí št  tce i st íkáním.č ě ř
Kontaktní zpravidla vyžadují oboustranný nános, u rovných ploch vysta uje jednostranný nános.lepidla č

Lepidla KLEIBERIT pro univerzální lepení

Báze Produkt
Viskozita

(mPas)

Otevřená doba

(min)

Odvětrávací doba

(min)

Lisovací doba

při 20°C (min)

PVAC

305.0 10.000 10 Ca. 15-20

320.0 15.000 10 Ca. 15-20

323.0 13.000 5-10 Ca. 10

1-K PUR

501.0 / 507.0 8.000 25-30 Ca. 60

568.0 Pastovitá 4 Ca. 15

569.0 35.000 5-7 Ca. 60

Spotřeba 100 až 150 g/m strojně2

150 až 200 g/m ručně2

Otevřená doba ca. 10 min

Lisovací a vytvrzovací
doba

Lepení spár při 20 Co

8 - 12 min.

MONTÁŽNÍ LEPIDLO KLEIBERIT 305.0
vysoce jakostní D2 disperze syntetických pryskyřic

� PVAC disperze pro universální použití
� montážní lepení a lepení koster, lepení vrstvených materiálů a

laťovkových středů, lepení spár dýhy, lepení spár a rámů tvrdého i
měkkého dřeva

� dobrá odolnost proti vlhkosti, kvalita lepení D2, vysoká počáteční
pevnost prvků a tvrdých pěn

Spotřeba 100 až 150 g/m strojně2

150 až 200 g/m ručně2

Otevřená doba ca. 10 min

Lisovací a vytvrzovací
doba

Lepení spár při 20 Co

od 10 min.

� PVAC disperze
� montážní spoje, lepení dýh, lepení vrstvených materiálů,

třískových a MFD materiálů, laťkových středů, lepení spár
arámů z tvrdého i měkkého dřeva

� vysoká pevnost spoje tvrdého i měkkého dřeva
� velmi dobrá odolnost proti krátkodobému působení vody -

kvalita spoje D2

EUROLEIM 320.0
plošné a montážní lepení, D2

Spotřeba 100 až 120 g/m strojně2

ca. 150 g/m ručně2

Otevřená doba ca. 10 min

Lisovací a vytvrzovací
doba

Lepení spár při 20 Co

od 12 min.

KLEIBERIT 323.0
pro použití v průmyslu a řemesle, D2

� disperze syntetických pryskyřic
� lepení masivu a korpusů, montážní lepení, lepení dýh a

spár, lepení vrstvených desek, postforming, lepení koster
� dobrá odolnost proti vodě - kvalita spoje D2

KONSTRUKČNÍ LEPIDLO SUPRACON 568.0
extrémně rychlé 1K lepidlo na bázi polyuretanu s vyokou pevností vytvrzující vlhkostí
s maximální odolností proti vodě D4 podle DIN EN 204 a tepelnou odolností dle WAT´91

� vynikající přilnavost na skoro všech stavebních materiálech, např.
dřevu a dřevěných materiálech, keramice, mramoru, kamenině,
tvrdém PVC, sádrokartonu, polystarenu, PUR a mnoha kovech (i
mědi, nerezu a hliníku)

� tixotropní = nestéká
� nelze použít na polyetylenu, silikonu, mastnotě, separátorech apod.

Množství nánosu 150 až 250 g/m2

Otevřená doba ca. 4 min

Lisovací čas (23°C)

Teplota zpracování

Tepelná odolnost

15 až 30 min, dle použití

+5°C až +30°C

-30°C až +80°C
krátkodobě 100°C

více na
str.131

P i výrob nábytku z masivního d eva je pot eba na dokon ené plochyř ě ř ř č
ješt n  kdy nalepit další prvky – aplikace.ě ě
K tomu jsou ur ena speciální lepidla na lakované plochy, které podleč
možností lakovaný povrch naruší – naleptají, a umožní tak adhezní
spojení lepidla s lakovanou plochou. Jedna plocha by m  la být vždyě
savá. Jelikož kvalita lak je velice r  znorodá, je pot eba vždyů ů ř
vyzkoušet, zda použité lepidlo daný povrch laku naruší. Pro spojení
korpus ých rámových spoj se stále více používajíů, koster a jin ů
kolíkovací stroje s automatickým vst ikováním lepidla a naráženímř
kolík ena naše kolíkovací lepidla. Z d  vodu nízkéů. K tomu jsou ur ůč
viskozity lze tato lepidla s výhodou použít i pro vysukovací automaty
nebo za ízení na miniozubové spoje.ř

LEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍLEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ
� disperze syntetických pryskyřic
� lepení korpusů, okrasných lišt, dřeva a dřevěných materiálů na DD laky,

polyesterové plochy, SH laky, vodní laky, nitrolaky, melamínové povrchy, DKS
plochy

� 1-komp. lepidlo, žádné namíchání, bez doby zpracovatelnosti, výtečná
přilnavost bez zdrsnění pevnost podle DIN 53254 větší než 10N/mm2

Spotřeba ca. 150 g/m2

Otevřená doba ca. 6 - 8 min

Lisovací a vytvrzovací doba při lepení dřevo/dřevo ca. 15 min

SUPER-LACKLEIM 308.0
pro lepení na lakované a plastové povrchy bez zdrsnění

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

SUPER-LACKLEIM 308.0 0,5 kg 12 9 ks 206,00 8,250 C �

9,5 kg 1 9 ks 3 010,00 120,000 C �

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Supracon PUR 568.0 310 ml 12 9 ks 201,00 8,050 C �

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

MONT. LEPIDLO 305.0 0,5 kg 12 12 ks 85,00 3,400 C �

10 kg 1 12 ks 885,00 35,400 C �

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

KLEIBERIT 323.0 10 kg 1 12 ks 1 060,00 42,400 C �

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

EUROLEIM 320.0 6 kg 1 12 ks 466,00 18,600 C �

10 kg 1 12 ks 730,00 29,200 C �
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3

/1
4

Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva



LEPIDLA KLEIBERIT
®

LEPENÍ A KAŠÍROVÁNÍ PLOCHLEPENÍ A KAŠÍROVÁNÍ PLOCH
Lepení a kašírování ploch nachází uplatn ní v nejr zn jších odv tvích pr myslu. Stavební, automobilový a nábytká skýě ů ě ě ů ř
jsou pouze n které z nich.ě
Podle požadavk na lepený materiál a výrobní technologii jsou používány následující systémy:ů
Jednosložková polyuretanová (PUR) lepidla
Pro spáru vypl ující lepení d eva, kov a i hrubozrnných materiálň ř ů, plastů ů
Reaktivní polyuretanová (PUR) tavná lepidla
Pro kašírování ploch a lepení nejr zn jších materiál eva, d ev ných materiál álů ě ů, např. dř ř ě ů, plastů, kovů, popř. materi ů
navzájem.
Lepidla na bázi mo ovinové a melaminové prysky iceč ř
pro plošné lepení dýh, výrobu tvarových díl z vícevrstvých dýh, výrobu parket a dve í.ů ř
Disperze na bázi EVA
Pro kašírování papírových a PVC fólií, nap ábytek.ř. reproduktory, n
Disperze na bázi PVAC
Pro lepení dýh na d ev né materiály všeho druhu, lepení d eva navzájem.ř ě ř

7

Spotřeba 100 až 120 g/m strojně2

ca. 150 g/m ručně2

Otevřená doba ca. 20 - 25 min

Lisovací a vytvrzovací doba při 20 C od 25 min.o

KLEIBERIT 332.0
pro použití v průmyslu a řemesle, D2, velmi dlouhá otevřená doba

� l řepidlo na bázi syntetických prysky ic pro plošné lepení všeho
druhu, zvlášt vhodné pro víceetážové lisy, velmi dlouháě
otev ená doba.ř
� d ťýhování DTD, la ovek a MDF desek, plošné lepení vrstvených

materiál írových fólií a laminátů (HPL desek), pap ů.
� dobrá odolnost proti vodě - kvalita spoje D2

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

KLEIBERIT 332.0 10 kg 1 12 ks 815,00 32,600 C �

30 kg 1 12 ks 2 370,00 95,000 C �

KLEIBERIT 333.0
Průmyslové lepidlo pro vodovzdorné spoje podle DIN EN 204, kvalita spoje D3.

Oblast použití
� lepení oken a dveří v kvalitě D3
� plošné lepení panelů a dělících stěn
� lepení tvrdých a exotických dřevin, např. výroba schodišť
� lepení vrstvených desek
� lepení ve VF poli

Výhody a vlastnosti lepidla:
� jako jednokomponentní lepidlo připravené pro přímé

použití, vhodné pro lepení za tepla i studena
� krátké lisovací časy
� vysoká pevnost lepeného spoje
� lepená spára: houževnatá, mléčná

splňuje nejnovější
ekologické požadavky
neobsahuje ani stopy

formaldehydu

33

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

KLEIBERIT 333.0 4,5 kg 1 6 ks 480,00 19,200 C � N

10 kg 1 6 ks 950,00 38,000 C � N

28 kg 1 6 ks 2 400,00 96,000 C � N

Novinka

154

Spotřeba 100 - 150 g/m2

Hei spressenleim 871.0s
práškové močovino formaldehydové lepidlo na bázi kondenzačních pryskyřic

� na bázi syntetických pryskyřic
� plošné lepení všech druhů, zvláště vhodné pro víceetážové lisy, velmi dlouhá

otevřená doba, s nízkým obsahem formaldehydu. Lepení dýh na DTD,
nehořlavé A2 desky a ostatní dřevěné materiály.

� pevnost spoje v kvalitě IF dle DIN 68705

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Heisspressenleim 871.0 25 kg 1 6 ks 1 960,00 78,500 C �

PUR LEPIDLO 507.0
1-komp. vlhkostí vytvrzující reaktivní PU lepidlo D4

Spotřeba 100 až 200 g/m2

Otevřená doba 20 - 30 min

Lisovací a vytvrzovací doba při 20 C ca. 60 min.o

vlhkostí vytvrzující jednokomponentní reaktivní lepidlo na bázi polyuretanu s
vysokou odolností proti vodě a teplotě. Vodovzdornost dle DIN EN 204 - D4
� lepení oken a dveří, lamel pro výrobu oken a lepení spár ve výrobě dveří
� vrstvové lepení dřeva a dřevěných materiálů
� lepení spár pro venkovní prostředí
� pouze jeden komponent - žádné problémy s dobou použitelnosti
� lepení keramických materiál ých prvk a tvrdých p nů, betonov ů ě

více na
str.131

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PUR LEPIDLO 507.0 0,5 kg 12 9 Xn ks 135,00 5,400 C �

6 kg 1 9 Xn ks 1 260,00 50,500 C �

Symboly nebezpečnosti ( dle chemického zákona č.356/2003Sb.)

O

oxidující

C

žíravý

F F+

vysoce

hořlavý

extrémně

hořlavý

Xi

dráždivý

Xn

zdraví

škodlivý

N

nebezpečný pro

životní prostředí
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LEPIDLA KLEIBERIT
®

OLEPOVÁNÍ HRANOLEPOVÁNÍ HRAN
Oblast olepování úzkých ploch (olepování hran) se vyzna uje vzr stajícím profilem požadavk nábytká ského pr mysluč ů ů ř ů
na lepidla. Rychlejší zpracování, tepelná odolnost, tvary a materiály.
P i olepování hran jsou používány následující systémy:ř
Tavná lepidla na bázi EVA a PO
Založena na termoplastických syntetických hmotách pop icích, které vytvrzují ist fyzikálnř. pryskyř ě ě.č
Dosahují pevnosti p ímo po ochlazení popř ř. po krystalizaci
Tepelná odolnost od -20°C až 110°C

TAVNÉ LEPIDLO SK 774.8

TAVNÉ LEPIDLO SK 774.4

TAVNÉ LEPIDLO SK 773.3 - transparentní TAVNÉ LEPIDLO SK 779.7

pracovní teplota

pracovní teplota

pracovní teplota
pracovní teplota

báze

báze

báze
báze

200 - 210°C

200 - 210°C

180 - 200°C
200 - 210°C

EVA kopolymer

EVA kopolymer

EVA kopolymer
EVA kopolymer

ca. 1,4 g/cm
3

ca. 1,4 g/cm
3

ca. 1,03 g/cm
3

ca. 1,32 g/cm
3

hustota / viskozita

hustota / viskozita

hustota / viskozita
hustota / viskozita

Středně viskózní tavné lepidlo s velmi dobrou počáteční
lepivostí. Lepení polyesterových hran, melamínových hran,
PVC PP a ABS hran s preparovanou zadní stranou, papírových
hran s nanesenou pryskyřicí, masivních a dýhových hran.

St edn viskózní tavné lepidlo s velmi dobrou po áte níř ě č č
lepivostí. Lepení polyesterových hran s primerem, PVC, a ABS
hran s preparovanou zadní stranou, hran na bázi celulózy,
dýhových hran. Olepování melaminových a masivních hran.

Termoplastické lepidlo na bázi syntetické pryskyřice pro
olepování hran na olepovacích strojích.
Olepování:
� CPL a melamínových hran, i tzv. tenkých laminátů
� PVC a ABS hran (s primerem)
� papírových hran
� velmi čisté zpracování
� netahá vlákna

Univerzální tavné lepidlo na bázi syntetických prysky ic proř
olepování hran. Vhodné pro softformingové postupy.
Lepení:
� a melamínovýchpolyesterových hran
� PVC a ABS hran s preparovanou zadní stranou
� řpapírových hran s prysky icí
� a masivních hrandýhových

TAVNÉ LEPIDLO SK 788.7

TAVNÉ LEPIDLO V PATRONÁCH 782 GL

ČISTIČ REINIGER 827.0

pracovní teplota

báze

130 - 190°C

EVA kopolymer

ca. 1,2 g/cm
3hustota / viskozita

Tavné lepidlo pro ruční a pomaluběžné olepovací stroje.
Lepení PVC, papírových, dýhových a melamínových hran.

tepelná odolnost

barvy

podle druhu hran až 80°C,
odolnost proti chladu až -20°C

10 20- bílá,      - slonová kost
- mahagon70

EVA-kopolymerbáze

Tavné lepidlo v patronách s kluzným plášt m. Lepení polyě -
esterových, melamínových, PVC a ABS hran s preparovanou
zadní stranou, papírových hran, dýhových hran.

Speciální čistič pro čištění tavících nádobek tavného lepidla

obsah bal ks
skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4,5 kg 1 12 ks 1 080,00 43,200 C �

ČISTIČ REINIGER 823.3

Speciální čistič pro čištění
povrchů, části strojů a nástrojů

155

Novinka

Novinka

barva
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,65kg 12 12 Xn,Xi,N kart 379,00 15,200 C � N

4,5kg 1 12 Xn,Xi,N kart 2 390,00 95,500 C � N

SK 773.3

barva obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transparent 20 kg 1 24 ks 3 750,00 150,000 C � N

barva obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, slonová kost, hnědá,

černá
25 kg 1 24 ks 2 230,00 89,000 C �

barva obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

slonová kost 25 kg 1 24 ks 2 050,00 82,000 C �

barva obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, slonová kost, černá 25 kg 1 24 ks 3 610,00 144,000 C �

barva obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

slonová kost, hnědá 25 kg 1 24 ks 3 120,00 125,000 C �

bal
ks

skl. měs Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

45 24 kart 3 520,00 141,000 C �

45 24 kart 3 520,00 141,000 C �

45 24 kart 3 520,00 141,000 C � N

slon. kost

bílá, mahagon, černá

barva

transp

1
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Univerzální kontaktní lepidlo bez obsahu nebezpečných látek (podle normy MACT),
s vysokou počáteční silou, vysokou lepivostí a zvýšenou tepelnou odolností do 100 °C.
Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a automobilový průmysl. Vhodné
například k lepení fólií a laminování plošných materiálů na bázi dřeva, sklolaminátových
desek, textilií, pěnových materiálů, koženky a kůže. Dále pak pro lepení korku, dýhy
a plastových deskových materiálů.

HF - kontaktní lepidlo odolné vysokým teplotám

� čá čvysoká po te ní pevnost spoje
� dotepelná odolnost 100 °C
� odolné proti vod a vlhkostiě
� ě ěrychlé odv trání rozpoušt del
� neobsahuje látky poškozující

ozónovou vrstvu
Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m2

- spray - 5,34 m2

- kanystr  - 260 m2

- barva: transparentní

Univerzální rychleschnoucí nechlorované kontaktní lepidlo s vysokou počáteční silou,
vysokou lepivostí a prodlouženou otevřenou dobou.
Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský průmysl a čalounické aplikace.
Vhodné například k lepení plošných materiálů na bázi dřeva, sklolaminátových desek,
textilií, všech druhů pěnových materiálů včetně molitanu, koženky a kůže.
Dále pak pro lepení korku, dýhy a plastových deskových materiálů.

QDA - rychleschnoucí univerzální lepidlo

� velmi rychlé zasychání
� řdlouhá otev ená doba
� vysoká pevnost spoje
� ěodolné proti vod a vlhkosti
� neobsahuje chlorovaná

ěrozpoušt dla
� neobsahuje látky poškozující

ozónovou vrstvu
Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m2

- spray - 4,18 m2

- kanystr  - 167 m2

- barva: transparentní

Kontaktní průmyslové lepidlo s vysokou pevností odolné vůči vysokým teplotám.
Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a automobilový průmysl.
Vhodné pro lepení dekorativních laminátů na dřevotřísku a na další materiály - dýhu,
sklo, korek, čalounění, zrcadla atd.

HM - vysoce pevnostní lepidlo
odolné vysokým teplotám

� vodovzdorné
� rychlá lepivost
�pevné spoje
� teplotní odolnost 93°C
�obsahuje dichlórmetan

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m2

- spray - 7,36 m2

- kanystr  - 286 m2

- barva: transparentní
červená

V roce 2012 jsme úspěšně zavedli do prodeje novou řadu lepidel ve spreji a v kanystrech.
Použití lepidel v tlakových nádobách zvyšuje produktivitu, ekonomiku lepení a snižuje časovou
náročnost.

Biologicky odbouratelné citrusové rozpouštědlo, čistič, odmašťovač a odstraňovač
lepidel. Je lehce omývatelný vodou, nezpůsobuje korozi čištěných povrchů, má
vysokou čistící a odmašťovací sílu. Lze jej bezpečně použít k odstranění zbytků všech
typů lepidel StarStuk (s výjimkou zcela vytvrzených polymerů) a je slučitelný
s většinou povrchů včetně lakovaných povrchů, skla, porcelánu, betonu, dřeva,
různých plastů a dalších.

� biologicky odbouratelný
� bezbarvý
� ří ů ěp jemná citrusová v n
� ělehce rozpustný ve vod
� ůnezp sobuje korozi
� č ě ůslu itelný s v tšinou typ

ůplast

ACR - čistič a odstraňovač lepidel

SG - kontaktní lepidlo pro lepení
expandovaného polystyrenu, textilu, korku

Univerzální kontaktní lepidlo s okamžitou a vysokou pevností spoje. Vhodné pro
lepení expandovaného a extrudovaného polystyrénu. Možno lepit i textilie,
čalounické materiály, izolační pěny, korek, dýhu a některé druhy plastů.

� vysoká pevnost spoje
� nenarušuje expandovaný

polystyrén
� ěodolné proti vod a vlhkosti
� neobsahuje chlorovaná

ěrozpoušt dla
� neobsahuje látky poškozující

ozónovou vrstvu
Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m2

- spray - 5,01 m2

- kanystr  - 190 m2

- barva: zelená

cena bez příslušenství  (hadice, pistole)

PUF - jednosložková PUR lepící a montážní pěna
Jednosložková polyuretanová lepící, montážní a izolační pěna, vytvrzující vzdušnou
vlhkostí. Vynikající přilnavost na materiály jako dřevo, beton, laminatové panely, kámen,
plasty atd. Vhodná pro montáž prefabrikovaných panelů, montovaných hal a instalací
izolačních plášťů budov. Dále pak pro těsnění spojů, instalací oken a rámů, rozvodných
skříní, izolaci, montáž a těsnění rozvodu tepla a vzduchotechniky.

� vynikající tepelná odolnost do 180 °C
� vysoká pevnost a hustota
� ěvýborné t snící vlastnosti
� ěodolná proti vod , chemikáliím

a rozpoušt dl mě ů

Vysokotlaké velkoobjemové balení
produktu šetří náklady a umožňuje
velmi snadnou, přesnou a ekonomickou
aplikaci pěny.
Vydatnost pěny - u balení 17,7 kg je
housenka o průměru 1,3 cm v délce 1140 m
pro čistění pomůcek - speciální acetonový čistič

cena bez příslušenství  (hadice, pistole)
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název obsah kg
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,425 spray 12 18 F+,Xi,N ks 206,00 8,250 C �

13,61 kanystr 1 18 F+,Xi,N ks 5 970,00 239,000 C �

HF

název obsah kg
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,425 spray 12 18 F+,Xn ks 245,00 9,800 C �

17,24 kanystr 1 18 F+,Xn ks 6 610,00 264,000 C �

HM

název obsah kg
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,34 spray 12 18 F+,N ks 227,00 9,100 C �

13,61 kanystr 1 18 F+,N ks 5 280,00 211,000 C �

QDA

název obsah kg
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,368 spray 12 18 F+,Xn,N ks 266,00 10,600 C �

13,61 kanystr 1 18 F+,Xn,N ks 6 210,00 248,000 C �

SG

název obsah kg
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,396 spray 12 18 F+,Xi,N ks 164,00 6,550 C �

3,63 kanystr 1 18 F+,Xi,N ks 2 120,00 85,000 C �

ACR čistič

název obsah kg
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

5,70 kanystr 1 18 F+,Xn ks 4 340,00 174,000 C �

17,70 kanystr 1 18 F+,Xn ks 11 120,00 445,000 C �

Acetonový čistič 4,50 kanystr 1 18 F+,Xi ks 2 230,00 89,000 C �

PUF



pro
zateplení

Pomůcky

Příslušenství pro aplikaci lepidel

Stříkací pistole EG1020
s tryskou 9501

Hadice pro nástřik
lepidla - černá 3,66 m

Příslušenství pro aplikaci PUR pěn

Hadice pro nástřik
PUR pěny - modrá 3,66 m

Stříkací pistole
FGF na PUR pěnu

Tryska Q-Tip pro rozšířený nástřik

Tryska 9501 - standard

Tryska 1501 - pro nástřik hran

Ukázka trysek a aplikace

lepidla v novém balení
nanášena stříkáním bez elektriky bez kompresoru

pro
čalouníky

proprůmysl

video

video prezentace na

www.okentes.cz

Nástřik červeným
lepidlem HM

Nástřik červeným
lepidlem HM

1571
3

/1
4
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bal ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 ks 4 660,00 186,000 D �

1 ks 3 540,00 142,000 D �

1 ks 1 680,00 67,000 D �

1 ks 2 680,00 107,000 D �

Tryska 9501 - standard 1 ks 307,00 12,300 D �

Tryska Q-Tip - pro rozšířený nástřik 1 ks 560,00 22,400 D �

Tryska 1501 - pro nástřik hran 1 ks 307,00 12,300 D �

Hadice pro nástřik lepidla 3,66m černá

Hadice pro nástřik PUR pěny 3,66m modrá

Stříkací pistole EG1020 s tryskou 9501

Stříkací pistole FGF (FCG) na PUR pěnu

název

Optimální pracovní teplota      15°C



EMFIMASTIC PU 50

EMFIMASTIC PU 40

Emfimastic PU 25 má velice dobrou přilnavost na téměř všechny stavební
povrchy. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvalou a elastickou těsnící
hmotu. Emfimastic PU 25 - na spárování prefabrikovaných panelů
a obvodových plášťů budov obecně, spojovací a střešní spáry, přechodové
spáry oken (včetně PVC) a dveří, spáry ve dřevu a kovu. Lepení betonových
a keramických obkladů.
hustota: 1,20
tvrdost (Shore A): 25 dle ISO 868 (3 sec.)
tepelná odolnost: -30 °C až +80 °C
prodloužení při přetržení: nad 250% (ISO 8339)
modul: 0,3 MPa dle ISO 37
přetíratelnost: dobrá
odolnost proti UV záření: dobrá
odolnost proti vodě: výborná

jednosložkový polyuretanový tmel s krátkou dobou vytvrzování. Má velice
dobrou přilnavost na téměř všechny běžné materiály. V reakci se vzdušnou
vlhkostí vytvoří tuhou a elastickou hmotu s výbornou mechanickou odolností
a vodovzdorností.
hustota: 1,17
tvrdost (Shore A): 50 dle ISO 868 (3 sec.)
tepelná odolnost: -30 °C až +80 °C
prodloužení při přetržení: nad 80% (ISO 8339)
modul: 0,8 MPa dle ISO 37
přetíratelnost: dobrá
odolnost proti UV záření: dobrá

Emfimastic PU 40 má velice dobrou přilnavost na téměř všechny staveb-
ní povrchy. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvalou a elastickou
těsnící hmotu. Emfimastic PU 40 je vhodný na lepení a tmelení většiny
materiálů, jako beton, dřevo, kov (i lakovaný), hliník, polyester, sklo, PVC,
keramika, kamenina, keramické a betonové obklady. Pro použití v
automobilovém průmyslu, při výrobě karavanů a kontejnerů,
chladírenských a klimatizačních systémů, v lodním průmyslu.

Znaèkové tmely a lepidla

EMFIMASTIC - pro prùmysl

hustota: 1,17
tvrdost (Shore A): 40 dle ISO 868 (3 sec.)
tepelná odolnost: -30 °C až +80 °C
prodloužení při přetržení: nad 250% (ISO 8339)
modul: 0,6 MPa dle ISO 37
přetíratelnost: dobrá
odolnost proti UV záření: dobrá
odolnost proti vodě: výborná

MASTIPREN - kontaktní montážní lepicí pasta
Mastipren je pastovité lepidlo na bázi polychloroprenu a modifi-
kovaných pryskyřic. Tento výrobek má vynikající plnící schopnosti,
nanáší se pouze na jeden povrch.
Použití :
� lepení lišt a hran, dřevěných krycích lišt, polyuretanových nosníků

na beton, dřevo, plech zdivo (lišty už nemusíme připevňovat
hřebíky nebo šrouby)
� lepení izolačních panelů, kabelových spon, prahů, komponentů

elektrických rozvodů atd.
� upevnění překližky, tvrdých desek, např. korkových a PVC
� výrobek není vhodný na měkčené plasty a polystyren.

EMFIMASTIC PU 25

1-komponentní PU tmely lepidla na parkety

EMFIPARQUET Pro Plus
Jednosložkové vysoce výkonné polymerové elastické lepidlo
certifikováno zkušebnou CTBA (zkušební ústav pro dřevo a nábytek
č. certifikátu 2006.185/250). Klasifikace EC1 garantuje velmi nízký
obsah těkavých organických látek (méně než 500 g/m /10 dnů). Lepidloμ 3

neobsahuje žádné izokyanáty ani silikony. Speciálně určeno na lepení
parketových podlah masivních i vrstvených, pochůzných dřevěných
bloků, krytin z impregnovaného a lakovaného dřevěného masivu,
veškerých exotických dřevin a krytin s korkovou vrstvou. Má vynikající
adhezi bez penetrace na většinu podkladů jako např. dřevo, beton,
kámen...

teplota: 15 až 35°C
vytvoření povrch. kůry při 23°C a 50% relat. vlhkosti: 50 až 80 min
čas vytvrzení při 23°C a 50% relat. vlhkosti: >3mm/24hod
konečná tvrdost ShoreA: cca 70 (ISO 868 - 3sek.)
teplotní odolnost spoje: -40 až +90°C

1
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EMFIMASTIC PU 40 samonivelační
je hustě tekoucí jednosložkový polyuretanový tmel. Má velice dobrou přilnavost
na většinu materiálů, jako beton, dřevo, kov (i lakovaný), hliník, sklo, izolační
materiály včetně polystyrenu, přírodního i syntetického kamene atd. Je určen na
spojování, tmelení a těsnění většiny materiálů ve stavebnictví i průmyslu.
Vhodný zejména na pružné vyplňování a těsnění horizontálních dilatačních spár.
V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvale pružnou elastickou hmotu s výbornou
mechanickou odolností a vodovzdorností.

hustota při 20 °C: 1,15 +/-0,05
konečná tvrdost (ShoreA) : cca 40 (IT-20 ISO 868, 3s)
tepelná odolnost: -40 až +90°C
prodloužení při přetržení: >600 % (ISO 8339)
modul při 100% (ISO 8339): cca 0,4 MPa
přetíratelnost: dobrá
odolnost proti UV záření: dobrá
odolnost proti kyselinám a zásadám: průměrná
odolnost proti vodě a slané vodě: výborná
aplikační teplota: +5 až +35°C
rychlost vytvrzování: 4 mm/24 hod při 23 °C a 50% r.v.
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PU TMEL EMFICOL V RINEÉ 600mlPU TMEL EMFICOL V RINEÉ 600ml

Emficol Vérine je jednosložkový trvale pružný lepící tmel na bázi
polyuretanu tuhnoucí vzdušnou vlhkostí nebo vlhkostí obsaženou v
lepeném materiálu.
Emficol Vérine lepí všechny běžné materiály. Je speciálně vyvinutý pro
lepení kovových stojin zdvojených podlah, roštových podlah a bodové
lepení podlahových desek v interiéru i v exteriéru. Díky vysoké elasticitě
a odolnosti proti vodě je vhodný i pro podlahy v objektech s vysokým
rozdílem teplot nebo vysokou vlhkostí jako například sauny, verandy,
koupelny, chladicí boxy atd.
Vhodný také pro bodové lepení parket, vícevrstvých podlahových
desek, masivních dřevěných podlah a ostatních podlahových
krytin na bázi dřeva.
�hustota při 20°C: 1,2
� tvrdost (ShoreA): 45 (ISO 868-3sec.)
� tepelná odolnost: - 40 až + 90°C
� elasticita: více než 80% (ISO 37)
�barva: různé odstíny šedé (není určen na pohledové spáry)

barva objem ml bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, šedá, černá 310 25 9 Xn ks 109,00 4,360 C �

hnědá 600 20 9 Xn ks 164,00 6,550 C �

barva objem ml bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

310 25 9 Xn ks 109,00 4,360 C �

600 20 9 Xn ks 164,00 6,550 C �

bílá, šedá, hnědá,
černá

barva objem ml bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

310 25 12 Xn ks 109,00 4,360 C �

600 20 12 Xn ks 164,00 6,550 C �

bílá, šedá, černá

EMFIMASTIC PB RAPIDE
Jednosložkový rychletuhnoucí polyuretanový, vysokoviskózní lepící
tmel určený pro lepení a těsnění čelních skel dopravních prostředků.
Díky vysoké elasticitě, výborné tvarové paměti, odolnosti proti přetržení
a povětrnostním vlivům i snadné aplikaci je vhodný i pro jiná použití.

báze: chemická směs polyuretanových prepolymerů, plniv
hustota: 1,2 g/cm2 při 20°C
tvrdost (Shore A): cca 55
tepelná odolnost: -40°C až +90°C
prodloužení při přetržení: nad 250% (DIN 53504)
odolnost proti povětrnostním vlivům: výborná

barva objem ml bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá 310 25 12 Xn ks 169,00 6,750 C �

barva objem ml bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

šedá, černá 600 20 12 C ks 158,00 6,300 C � N

barva objem ml bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

béžová 310 25 9 Xn ks 110,00 4,400 C �

barva objem ml bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

různé odstíny šedé 600 20 12 C ks 134,00 5,350 C �

název balení
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Pro Plus 3 x 6kg 1 12 ks 3 180,00 127,000 C �



ISOLEMFI 3100 rapid

ISOLEMFI 3100 rapid je jakostní expanzivní jednosložkové polyureta-
nové lepidlo bez plnidel tuhnoucí vzdušnou vlhkostí.
Lepidlo je určené pro lepení všech běžných stavebních materiálů,
např. dřeva, sádry, sádrové lepenky, kovů, cihel, betonu, izolačních pěn,
minerální vlny, azbestocementu, dýhy, plechů a kombinací za podmínky,
že alespoň jeden lepený povrch obsahuje vlhkost.
Je vhodné do exteriérů i interiérů a pro pevnostní spoje dřeva.

tepelná odolnost: do +150 °C
spotřeba: 120 - 250 g/m  dle způsobu nanášení a poréznosti povrchu2

nástup pevnosti spoje: 30 min
konečná pevnost: 24 hod
čištění roztok EMFI 683 (pouze před vytvrzením)
upozornění - rozředěné lepidlo nelze použít k lepení

ISOLEMFI 50132B
jednosložkové expanzní lepidlo tuhnoucí
vzdušnou vlhkostí. Hlavní oblast použití je
výroba sendvičových panelů pro karavany,
technické podlahy, interiérové příčky a
výplně, izolační panely, obvodové
a konstrukční stavební panely. Obecně
pro lepení tvrdých polyuretanových pěn,
expandovaného a extrudovaného
polystyrenu, minerální vlny, kovů,
materiálů na bázi polyesteru,
cementových materiálů, obkladových
desek.
U obtížně lepitelných materiálů, např.
galvanizované kovy, surový hliník,
polyestery, PVC, je nezbytné provést test
lepení.

báze: jednosl. polyuretan bez plniv a
rozpouštědel tuhnoucí vzdušnou vlhkostí
hustota při 20°C: 1,125
otevřený čas: 15 min
čas v lisu při 20°C: 35 min

pružné hybridní tmely 1-komponentní PU lepidla

159

Znaèkové tmely a lepidla EMFIMASTIC - pro prùmysl

více na
str.131

Lepení:
tvrdých PUR pěn
polystyrénů

EMFIMASTIC H60 - hybridní tmel
jednosložkový trvale pružný lepící tmel na bázi hybridních polymerů.
Neobsahuje isokyanáty. Reakcí se vzdušnou vlhkostí nebo vlhkostí
obsaženou v lepených materiálech vznikne trvale pružný a odolný spoj
s vynikající adhezí na většinu materiálů.
Obecné použití: pevnostní pružné lepení a tmelení materiálů jako jsou
kovy, polyester, sklo, keramika, dřevo, beton, lakované povrchy.
Pro speciální povrchy, jako například některé druhy nátěrů nebo
nemagnetické kovy, doporučujeme provézt nejprve test lepení.
Emfimastic H60 je vhodný pro lepení nejrůznějších materiálů při výrobě
dopravních prostředků, chladicích návěsů, lodí, vagónů, autobusů,
chladicích, klimatizačních a ventilačních jednotek včetně jejich rozvodů,
sendvičových panelů a jiných průmyslových aplikací.
Vyšší přilnavost na plasty, úplná UV odolnost a stálobarevnost.

barva: , bílá, černákrystal
konzistence: pastovitá
vytvoření povrchové kůry při 23°C: 10 - 30 min
hustota: černá 1,54 +/- 0,05, ostatní barvy 1,58 +/0,05, krystal 1,01
tvrdost (Shore A): 45, krystal 38
prodloužení při přetržení: nad 250%
� nahrazuje PMS 60EMFIMASTIC

EMFIMASTIC H60 HV - hybridní tmel
jednosložkový trvale pružný lepící tmel na bázi hybridních polymerů se
zvýšenou viskozitou a počáteční pevností. . ReakcíNeobsahuje isokyanáty
se vzdušnou vlhkostí nebo vlhkostí obsaženou v lepených materiálech
vznikne trvale pružný a odolný spoj s vynikající adhezí na většinu
materiálů.
Obecné použití: pevnostní pružné lepení a tmelení materiálů jako jsou
kovy, polyester, sklo, keramika, dřevo, beton, lakované povrchy. Pro
speciální povrchy, jako například některé druhy nátěrů nebo nemagnetické
kovy, doporučujeme provézt nejprve test lepení.
Emfimastic H60 HV je vhodný pro lepení nejrůznějších materiálů při výrobě
dopravních prostředků, chladicích návěsů, lodí, vagónů, autobusů,
chladicích, klimatizačních a ventilačních jednotek včetně jejich rozvodů,
sendvičových panelů a jiných průmyslových aplikací.
barva: bílá
konzistence: pastovitá
vytvoření povrchové kůry při 23°C: 10 - 30 min
hustota: 1,65 +/- 0,05
tvrdost (Shore A): cca 45
prodloužení při přetržení: nad 250%

HV

220 Kg

6 Kg
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barva balení
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

červená 6kg 1 6 Xn ks 1 840,00 73,500 C �

červená 30 kg 1 6 Xn ks 7 800,00 312,000 C � N

červená 60 kg 1 6 Xn ks 13 370,00 535,000 C � N

červená 220 kg 1 6 Xn ks 41 890,00 1 676,000 C � N

barva objem ml bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

krystal, bílá, černá 290 25 12 ks 198,00 7,900 C �

barva objem ml bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 290 25 12 ks 198,00 7,900 C � N

název balení
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Isolemfi 3100 rapid 1kg 1 12 Xn ks 342,00 13,700 C �



174

595,-

595,-

Filtrování zboží dle výrobců / příznaků

Aktuální dostupnost zboží na provozovnách

Vyhledávání pomocí našeptávače

580287
4302
710
42

1
3

/1
4
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nových doprodejích

Objednávejte v klidu, s rozvahou, sledujte akce, novinky

��

���

okamžitý přehled o novinkách,položkách v akci či výhodném výprodeji

on-line info materiály, katalogy

více jak 8000 položek

e-shop k dispozici 24 hod, 7 dní v týdnu
aktuální dostupnost zboží
na provozovnách �

Co získáte? Co máte k dispozici?

www. .czokenteswww. .czokentes

Proč využívat ceník v excelu

zde získáte přehled o:

�

�

�

nových akcích

novém zboží

katalogové, běžné ceny
15% sleva od 600 Kč

další dle PD

příznak zboží
nevyplněn - skladová položka

- zboží nedržíme skladem - objednámeObjednávka
- musí se vyrobit - limitováno např. min. možstvímZakázka

objednáme na základě objednávky, často po složení zálohy

- položka bude po doprodání vyřazenaDoprodej
- proklikem se dostanete na položku v e-shopuKód zboží

Ukázka ceníku při odběru nad 9.000 bez DPH v katalogových cenách

LEGENDA:

- přehled novinek - přehled položek v akci - zboží v doprodeji - již odebírané zboží (množství, datum posledního odběru)

Pozor: Ceník v excelu po dohodě zasíláme mailem výhradně na osoby z oblasti nákupu nebo osoby odběratelem k tomu určené.

Váš bonus: přehled položek Vámi odebíraných, posledního odběru, jejich

aktuálních cen. V posl. sloupci navíc přehled, který v % vyjadřuje změnu cen

jednotlivých položek Kat. 2013/14 oproti katalogu 2012



B707

Vlastnosti:
Ho lavost:ř neho lavé lepidloř
se snadno ho lavým nositelemř
Vzor post iku:ř prom  nlivá sí pavu inyě ť č
Barva: č červená nebo irá

SPRAY-KON B707 je kontaktní lepidlo aktivované tlakem, které se nanáší st íkáním. Dokonalé vlastnosti pevnosti spoje a výjime ná p ilnavost na r zné materiályř ř ůč
zp sobují, že SPRAY-KON je dokonalým ešením pro použití p i r zných operacích vyžadujících lepení. vykazuje vysokouů ř ř ů SPRAY-KON B707 odolnost na st ih,ř

ě ř ěje tepeln stabilní, odolný proti UV zá ení, vodoodpudivý, rychle se odv trává a má dlouhou pracovní dobu.

Doporučené použití: lepidlo SPRAY-KON B707 bylo navrženo/vyvinuto pro lepení laminátů HPL na různé materiály. Aktivace lepidla tlakem předurčuje možnost
jeho širokého použití v průmyslu, např. obecné stavebnictví, čalounický průmysl, pro výrobu montovaných domů, karavanů, automobilových nástaveb, jachet,
nábytku, lepení dřeva, textilie, využití při montáži ventilace nebo klimatizace a další. Lepidlo můžete používat jak .pro lepení pórovitého, tak hladkého povrchu
Pro dosažení ideálního spojení naneste lepidlo na oba povrchy, které chcete slepit. Při lepení laminátů doporučujeme nanést vrstvu o hmotnosti 27 - 30 g suché
hmoty na m (doporučené krytí 80 – 100 %) povrchu. Doba pro odpaření rozpouštědla činí 3 minuty. Následně oba povrchy spojte a rovnoměrně je k sobě přitlačte.2

Získáte tím Vámi požadovaný trval ý spoj.

P íklady materiál é SPRAY-KON B707 efektivn spojuje:ř ů, kter ě výrobky ze d eva, deska MDF, DTD, polyuretanové p ny, laminát, d evot ískové desky, výrobkyř ě ř ř
ě ě ů, sklo, pozinkovanz papíru, plast, ABS, skelné vlákno a výrobky z n ho, izolace ze skelného vlákna, v tšina kov á ocel, korek, podlahová krytina PVC , hliníkový

plech, plst, kobercová krytina s rubovou stranou z p nové hmoty, lakovaná ocel, gelcoat a jiné.ě Není vhodný pro polystyrén

Doba odv  trání:ě 2 - 5 minut
Pracovní doba: 1 hod
Pevnost spoje: > 1,4 N/mm2
Balení: sprej 500 ml

Váleček Optimal

Váleček Dvojitý

Váleček Ideal

Váleček Standard

R505
Citrusový Čistič

Toto voduvzdorné kontaktní lepidlo s vysokým obsahem pevných
látek vyniká přilnavostí k celé řadě materiálů. Rychle lepí,
je pružné a nekrabatí se. Použitelné na dekorativní lamináty,
papír, dřevo, dýhy, molitan, stropní potahy, polystyrén, tepelné
izolace, sklolaminát a plasty. Některé materiály se dají lepit
nanášením lepidla pouze na jednu plochu.

�Rychleschnoucí vodovzdorné lepidlo
�Odolává vysoké teplotě
�Rychlá lepivost, silné spoje
�Bez obsahu ODS (látek ničících ozon)
�Bez obsahu chlorovaných rozpouštědel
� řNezávislý systém nanášení lepidla st íkáním
� ěSnadná údržba (pistole ani sprej nevyžaduje išt ní)č
� řKrátká doba p ípravy (po 3 minutách je lepidlo

řp ipraveno k použití)
�Dlouhá pracovní doba ( 1 hodinu)

Kontaktní lepidla ve spreji a příslušenstvípro profesionályKontaktní lepidla ve spreji a příslušenstvípro profesionály

� 3 válečky z tvrdé gumy
� šířka opěrné plochy 19 cm
� teleskopické držadlo 40 - 63 cm

�šikovný váleček (Alu+PA)
�umožňuje silný přitlak:
hran lepených povrchů,
obrub lepených povrchů

�pohodlnější verze STANDARD
� speciální profilované držadlo,
usnadňuje přenos silného tlaku
� šířka opěrné plochy 7,5 cm

� ze středně tvrdé gumy
�má rovné držadlo
� šířka opěrné plochy 7,5 cm

Tento prostředek odstraňuje lepidla Spray-Kon, mastnotu, olej,
inkoust, nálepky, dehet a jiné nečistoty z nežádoucích míst.
Prostředek využívá silných rozpouštědel z citrusových olejů,
které nejen čistí ale zanechají příjemné aroma.
Vhodný pro čištění lakovaných povrchů,
skla, porcelánu, betonu a většiny
plastových a umělohmotných materiálů
.
�Bez obsahu ODS (látek ničících ozon)
�Bez obsahu chlorovaných rozpouštědel

kontaktní lepidlo ve spreji Možnost regulace střiku trysky
Low-Málý Medium-Střední High-Velký

S regulací trysky !

S202
kontaktní lepidlo ve spreji
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název objem
znak

nebezp.
skl.

doba
bal
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

B 707 500 ml F+ Xi 12 12 ks 336,00 13,400 C �

název objem
znak

nebezp.
skl.

doba
bal
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

R 505 534 ml F+ Xi N 12 12 ks 187,00 7,500 C �

název objem
znak

nebezp.
skl.

doba
bal
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

S 202 500 ml F+ N 12 12 ks 336,00 13,400 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Přítlačný váleček dvojitý ks 1 120,00 44,800 C � D

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Přítlačný váleček optimal ks 1 550,00 62,000 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Přítlačný váleček standard ks 790,00 31,600 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Přítlačný váleček ideal ks 875,00 35,000 C �

Doprodej

1
3

/1
4
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UHU alleskleber extra – univerzální extra lepidlo

Vlastnosti:
Lepí rychle, čistě, trvale, možnost korektury spoje.

Rozsah použití:
Porcelán, dřevo, kovy, sklo, keramika, plexisklo, plsť, kůže, korek, textil, kartón, papír
– UHU univerzální lepidlo lepí prostě všechno. (Nevhodné na styropor).

Vlastnosti:
Mimo ádn   kvalitní, iré, rychleschnoucí, vodovzdorné, transparentníř ě č
lepidlo ur ené a kombina níč č, plastůpro lepení plastových modelů
lepení. UHU plast spezial dosahuje vysokých pevností rozpušt  nímě
povrch   plast é sva o vání). Je vhodné také pro lepení úzkýchů ů (studen ř -
št  rbin díky speciálnímu jehlovému aplikátoru (9743).ě

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení tvrzeného polystyrenu (PS), ABS, SAN, plexiskla
(PMMA), tvrdého PVC, celuloidu, polykarbonátu (PC) a je také vhodné
pro kombina ní lepení s dalšími materiály jako je d evo, karton a papír.č ř
Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a p  nového polystyrenu.ě

UHU Plast spezial - speciální lepidlo pro lepení plastù

LEPIDLA UHU

Pro domácnost, øemeslo a hobby

UHU tac patafix – lepící plastelína (guma)

Je vhodný k lepení papíru nebo malých předmětů na většinu
materiálů a ploch včetně dřeva, omítky, skla, kovů, plastů,
porcelánu, atd. 100% využití v domácnosti, kanceláři, škole.
Snadné použití. Může být používané opakovaně.

Lepený povrch musí být suchý a čistý. Nepoužívejte na čerstvě
natřené povrchy nebo tapety. Před použitím výrobek nejdříve
vyzkoušejte na malém vzorku. Není toxický a nedráždí.

UHU patafix PROPower – ultra silné lepící polštáøky

� jsou ultra silné lepicí polštářky, které lze odlepit a zase použít pro
objekty až do 3 kg. Praktický a ultra silný pomocník při domácích
pracích a opravách! Vhodné pro vnitřní i vnější použití, jelikož jsou
odolné vůči UV záření a vlhkosti.
� ultra silné
� lze odlepit a zase použít
� pro objekty až do 3 kg
� pro vnitřní i vnější použití

Je vhodné pro lepení všech pružných, tuhých, porézních i neporézních
materiálů, jako jsou např.: porcelán, keramika, mnoho plastů, kovy,
dřevo, sklo, kůže, guma, pěnový polystyren, papír, karton apod. Není
vhodné pro lepení PP, PE, teflonu, silikonu a textilu.

UHU Alleskleber Super Strong & Safe

� velmi pevné, rychlé a bezpečné lepení
� možnost korekce po dobu 20 sec. (prsty neslepí tak rychle)
� odolné vibracím a otřesům
� odolává povětrnostním vlivům a teplotám od 50 °C do +100 °C−

� pružné, transparentní, bez zápachu

Nejtěžší předmět zvednutý pomocí lepidla je FORD Pick
Up Truck o váze 4140 kg. Čtyřtunové vozidlo viselo 1 ho-
dinu zvednuté na jeřábu, zavěšené za dva ocelové válce
o průměru 7 cm, vzájemně slepené 9 kapkami běžně dos-
tupného lepidla UHU Alleskleber Super Strong & Safe.
Rekordu bylo dosaženo 11. 10. 2007 v Německém Bühlu.

UHU weich PVC - lepidlo na měkčené plasty

Vlastnosti:
Velmi pevné speciální transparentní lepidlo pro opravy a lepení měkčených
plastů. Souprava obsahuje lepidlo a opravnou fólii. Má vysokou odolnost vůči
vodě a teplotám od 30 °C do +70 °C. Je také odolné vůči olejům, ředěným−

kyselinám a louhům. Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává vnitřní napětí.

Rozsah použití:
Lepí měkčené PVC, gumu a umělou kůži (nafukovací hračky, čluny, lehátka,
bazény, pláštěnky, plastová obuv aj.). Lepidlo není vhodné pro lepení PE, PP,
teflonu, silikonu a pěnového polystyrenu.

UHU allplast – univerzální lepidlo na plasty

Vlastnosti:
UHU allplast spojí pevně spoustu plastických hmot mezi sebou a též s jinými ma-
teriály. Lepidlo je použitelné na veškeré běžné plastické hmoty – s výjímkou plas-
tů, které se dají sotva spojit (Např. polyethyleny a polypropyleny). Nevhodné pro
styropor. Tvrdý, ale pružný lepený spoj je za 24 hodin odolný vůči chladu a teplu,
proti vodě, oleji, benzinu, zředěným kyselinám a zásadám.

Rozsah použití:
Vhodné pro lepení např. plexiskla, tvrdého PVC (novodur), ABS a to jak mezi
sebou, tak i navzájem s dalšími materiály (kov, dřevo, sklo a keramika). Není
vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a pěnového polystyrenu.

Speciální

UHU hart kunststoff - na tvrdé plasty

Vlastnosti:
Speciální transparentní lepidlo pro lepení tvrdých plastů. Lepidlo odolává vodě,
olejům, ředěným kyselinám a louhům a teplotám od 30 °C−

do +90 °C. Tzv. svařování za studena.

Rozsah použití:
Vhodné pro lepení např. plexiskla, tvrdého PVC (novodur), ABS
a to jak mezi sebou, tak i navzájem s dalšími materiály (kov, dřevo,
sklo a keramika). Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a pěnového polystyrenu.
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Vlastnosti:
Vysoce kvalitní nestékavé kontaktní lepidlo pro rychlé, pevné a isté lepeníč
hladkých povrch   materiál é vlastnosti je vhodné pro práci nadů ů. Pro sv
hlavou a svislých plochách. Má vysokou tepelnou odolnost od 20 °C-

ů ř ědo +125 °C. Lepený spoj z  stává elastický a vyrovnává vnit ní nap  tí.

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení d eva, d evot ísky, plast ánu, skla,ř ř ř ů, keramiky, porcel
kov že, filcu, korku, textilu, gumy, p  nových materiál   aj. Lepidlo neníů, ků ě ů
vhodné pro lepení p  nového polystyrenu a m  k eného PVC.ě ě č

UHU greenit kontakt kraft gel - nestékavé lepidlo

UHU power transparent - èiré silné lepidlo

Vlastnosti:
Universální čiré lepidlo nové generace s vysokou pevností vyvinuté pro lepení
všech slepitelných materiálů. Toto polyuretanové lepidlo je svými vlastnostmi a
oblastmi použití převratnou změnou ve způsobu, technologii a výsledcích
lepení. Odolává horké vodě, čistícím prostředkům, ředěným louhům,
kyselinám, alkoholu a teplotám od -20 °C do +90 °C.

Rozsah použití:
Lepí spolehlivě všechny materiály s výjimečnou pevností. Vhodné zejména pro
lepení a opravy dřeva, tvrzených i měkčených plastů (vynikající pro opravy a
lepení plastové obuvi, bazénových folií, nafukovacích matrací apod.),
keramiky, skla, kovů, kůže, gumy, textilu, plsti, korku, kartonu apod. Měkčené
plasty jako vinyl je možné lepit i pod vodou. Není vhodné pro lepení PP, PE,
teflonu a silikonu.

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

31 g 6 24 F ks 39,20 1,570 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30g 10 24 F+, Xi ks 88,50 3,540 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

42g 10 24 Xi ks 52,00 2,080 D �

670g 6 24 Xi ks 307,00 12,300 D � N

Kontaktní

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

42g 6 24 F+ Xi N ks 54,50 2,180 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

barva MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

80 ks 12 24 bílá ks 40,60 1,620 D �

80 ks 12 24 žlutá ks 37,80 1,510 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

7 g 6 24 ks 78,50 3,140 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30g 6 24 F Xi ks 44,90 1,800 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30 g 6 24 F Xi ks 56,00 2,240 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30g 6 24 F+ ks 43,40 1,740 D �
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obsah bal. ks
skl.
měs

barva MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

21 ks 12 24 černá ks 33,60 1,340 D � D



Vlastnosti:
Speciální kontaktní lepidlo s d  razem na vysokou pevnost a elasticituů
spoje ur ené p edevším pro lepení obuvi a kožených výrobk áč ř ů. M
vysokou odolnost v i vod   a teplotám od 20 °C do +125 °C. Je takéů ě -č
odolné
ů ů ř ě ů ův i olej  m, ed  ným kyselinám a louh  m. Lepený spoj z  stává elastickýč

ř ěa vyrovnává vnit ní nap  tí.

Rozsah použití:
Lepení obuvi a kožených výrobk   a dále pro lepení kov že, korku,ů ů, ků
textilu, gumy, p  nových materiál   a mnoha plast í vhodnéě ů ů. Lepidlo nen

UHU lepidlo na kù�i a boty

Vlastnosti:
Mimo ádn   ú inné, vysokopevnostní nestékavé kontaktní lepidlo ur enéř ě č č
pro lepení hladkých povrch   kov   i jiných materiál              ý spoj z  stáváů ů ů. Lepen ů
elastický a vyrovnává vnit ní nap  tí. Má vysokou odolnost v i vod   ař ě ů ěč
teplotám od 20 °C do +125 °C. Dále je odolné v i olej  m, ed  ným- ů ů ř ěč
kyselinám a louh  m.ů

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení kov ík) a to jak mezi sebou, tak iů (ocel, hlin
navzájem s k ží, korkem, d evem, gumou, sklem a mnohými plasty.ů ř
Lepidlo není vhodné pro lepení p  nového polystyrenu a m  k eného PVC.ě ě č

UHU Metall - lepidlo pro lepení kovů

UHU glas – lepidlo na sklo

Vlastnosti:
Velmi kvalitní vysokopevnostní transparentní lepidlo pro lepení skla a
krystalového skla vytvrzující UV zářením (na denním světle). Má vysokou
odolnost vůči UV záření a teplotě do +125 °C. Lepidlo je odolné vůči olejům,
ředěným kyselinám a louhům. Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává
vnitřní napětí.

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení kombinací sklo–sklo, sklo–kov. Není vhodné pro lepení
bezpečnostního skla.

Dvouslo�ková lepidla

Vlastnosti:

Vynikající kvalita tohoto rychleschnoucího dvousložkového epoxidového
lepidla zajišťuje rychlé, průzračné a pevné lepení a opravy s pevností 190
kg/cm . Lepidlo odolává vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, ředěným2

kyselinám a louhům. Má vyso-kou tepelnou odolnost od 20 °C do +100−

°C. Lepidlo je po vytvrzení krystalicky čiré.

Rozsah použití:

Je vhodné pro lepení kovů, dřeva, dřevotřísky, termosetů, tvrdého PVC,
laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, gumy, pěnového
polystyrenu aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem. Není vhodné pro lepení
PP, PE, teflonu a silikonu.

UHU plus 5 min Schnellfest - epoxidové lepidlo

Vlastnosti:

Velmi pevná dvousložková epoxidová plastelína s mimořádnou účinností a
jedno-duchým způsobem použití pro opravy, lepení, těsnění, modelování,
montáž a plnění. UHU repair all odolává vlhkosti, vodě, olejům, alkoholu,
rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům. Má vysokou tepelnou
odolnost od 30 °C do +100 °C. Lze používat na vlhké podklady a pod−

vodou. Po vytvrzení se dá obrábět a přetírat.

Rozsah použití:

Vhodná pro kovy (např. oceli, litiny, hliníky), dřevo, laminát, keramika,
porcelán, beton, kámen, mramor, na dlažbu, obklady a mnohé plasty. Není
vhodná pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu.

UHU repair all powerkit - epoxidová plastelína

LEPIDLA UHU a SAMSON

UHU porzellan keramik – vteřinové lepidlo na porcelán a keramiku

Vlastnosti:
Speciální, velmi silné a účinné kyanoakrylátové lepidlo pro lepení
porcelánu, keramiky, kamene, hlin  ných nádob a   .     to jak mezi sebou,ě td , a
tak i v kombinaci
s ostatními materiály. Ideální pro lepení a opravy malých ploch.
Není vhodné pro lepení PP, PE a teflonu.

Rozsah použití:
Lepení a opravy porcelánu, keramiky, kameniny a mramoru.
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Vlastnosti:
Speciální, velmi silné a ú inné kyanoakrylátové lepidlo pro lepení r  znýchč ů
druh   plast   jako je tvrdé PVC, plexisklo, ABS aj. a to jak mezi sebou,ů ů
tak i v kombinaci s ostatními materiály. Ideální pro lepení a opravy malých
ploch. Není vhodné pro lepení PP, PE a teflonu.

Návod k použití:
Lepené ásti musí být rovné, suché, odmašt  né a musí p esn   p ilehat.č ě ř ě ř
Lepidlo naneste pouze na jednu stranu lepeného materiálu a p itla te k sobř ě.č

UHU Sekundenkleber kunststoff - na plasty

Akrylátová lepidla SAMSON

SAMSON Super Glue Extra a Super Glue Gel

Kyanoakrylátové lepidlo určeno pro
lepení kovů, gumy, tvrdých plastů,
porcelánu aj. Je určeno pro lepení
malých ploch. Není vhodné pro PP, PE,
teflon a silikon.
Barvy: transparentní
Manipilační pevnost : 10 - 15 s
Funkční pevnost: 24 hod.
Tepelná odolnost: od -20°C do +80°C
Smyková pevnost v tahu: min. 10 MP

velmi rychlá sekundová lepidla

neskapává

Souprava kyanoakrylátového lepidla a aktivátoru
je určena k lepení všech plastů, včetně
nepolárních plastů jako je PP, PE, EPDM, siliko-
nové gumy atd. Lepidlo dále lepí i dřevo, kůži,
kovy, porcelán a gumu. Nevhodné pro lepení
skla.

SAMSON Super Glue Plast plus - na plasty

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

3g 6 24 Xi ks 40,60 1,620 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30g 6 24 F+ Xi N ks 44,90 1,800 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30g 6 24 F+ Xi N ks 44,90 1,800 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

3g 6 24 F Xi ks 96,50 3,860 D � D

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

3g 6 24 Xi ks 40,60 1,620 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

27g 6 24 Xi, N ks 139,00 5,550 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

58 g 6 24 Xi ks 144,00 5,750 D �

název obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

SAMSON Super Glue Extra 3g 12 24 Xi ks 8,95 0,358 D �

SAMSON Super Glue Gel 3g 12 24 Xi ks 16,40 0,655 D �

název obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

SAMSON Super Glue Plast-Plus 3g 10 24 Xi ks 41,70 1,670 D �

SAMSON Super Glue Gel-Plus akcelerátor 3g 10 24 Xi ks 43,20 1,730 D � N
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DUVILAX BD-20 - přísada do stavebních směsí

DUVILAX LS-50 a DUVILAX EXPRES LS
- interiérové disperzní lepidlo na dřevo

DUVILAX L-58 - interiérové disp. lepidlo na obkladačky...

� je určený pro výrobu nátěrových hmot a omítkovin
� současně se používá jako přísada do

polymercementových malt, betonů a dalších
materiálů ve stavebnictví, kde působí jako
pastifikátor

� zvyšuje pružnost, přilnavost, odolnost proti
nárazům, olejům a zvyšuje vodonepropustnost

� jako podklad před lepením lepidly ředitelnými
vodou, pod samonivelační podlahy apod.

� lepí karton a papír

� k lepení dřeva, nábytku, papírů,
kartónu, textilu apod.

� konečná pevnost spoje odpovídá hodn.
EN 204 v třídě D2

� pracovní teplota nesmí klesnout pod 15 C
o

� lepení všech druhů PVC a textilních podlahovin,
linolea, dlaždic, keramických obkladů, apod.
na betony, omítkoviny, sádrokarton apod.

� pracovní teplota nesmí klesnout pod 15 C
o

DALŠÍ TMELY A LEPIDLA PRO STAVBU A ÚDRŽBU

S 2802 A příměs do stavebních směsí

� mísitelná s vodou v každém poměru
� po zaschnutí ve vodě nerozpustná
� zkvalitňuje vlastnosti všech stavebních směsí
� zvyšuje přídržnost k podkladu, pevnost, pružnost

a otěruvzdornost
� zvyšuje pevnost a bezprašnost omítek, potěrů

a dalších cementem pojených hmot, pro trvale
vlhká a alkalická prostředí

� zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům,
včetně UV záření

AKRYLÁTOVÉ TMELY NA DILATAÈNÍ SPÁRY PANELÙ

S-T5 - pro těsnění dilatačních spár panelových budov a jejich
obvodových plášťů s max. délkovým rozponem prvku 6000 mm. Šířka
spáry – min. 5 mm, max. 40 mm. Odolnost dilatacím do 20% dle ISO 11
600.

SKLENÁØSKÝ TMEL BGV

� disperze anorganických pigmentů a plnidel v pojidle,
kterým jsou vysychavé a polovysychavé oleje
s přídavkem smáčedel a zvláčňovadel

� k utěsňování a upevňování tabulových skel v
dřevěných a kovových rámech oken, dveří

� vyrábí se v nenormalizovaném šedobéžovém
odstínu

SKLENÁØSKÝ TMEL (DISTYK)

Jednosložkový tmel na bázi lněného oleje, pryskyřic
a plnidel
� snadno aplikovatelný
� snadná úprava povrchu, přetíratelný
� po překrytí barvou - odolný proti povětrnostním vlivům
Použití
� tmelení skleněných výplní do dřevěných a ocelových

rámů oken a dveří
� tmelení skleněných výplní, zahr. skleníků apod.

DÁLE PRO TMELENÍ, LEPENÍ A OPRAVY

PL 400 (TREMCO)

� univerzální lepidlo pro stavební a sklenářské práce
i pro domácnost, přetíratelné

� vhodné pro lepení rohovníků Al konstrukcí i lepení zrcadel
� vynikající přilnavost na sklo, beton, plech, kámen,

laminát, ocel, hliník, PVC
� nesmí být použito pro lepení polystyrénu !!!
� není vhodné pro lepení gumy !!
� odolává výborně vodě, chladu i horku (- 40 až +100  C)

o

� po uplynutí jednoho měsíce může být přetřeno barvou

� vysoce pevné, rychle přilnavé stavební lepidlo určené k lepení všech
známých stavebních povrchů

� nahrazuje hřebíky a šrouby v mnoha aplikacích
� může být použito k připevnění podlahových lišt, dekorativních panelů na

zeď, rámů dveří, roubení (dřevěných výztuh) a PVC, podlahových desek,
dřevěných okenních rámů, pracovních desek, prahů a kovových obrub,
koberců, cihlových obkladů, ozdobných lišt, keramiky, sádrokartonů,
korku a mnoho dalších.

Hřebíky v tubě

DISTYK - akrylátový těsnící tmel

� se používá k utěsňování spár mezi styčnými plochami kovů, dřeva, novoduru
a všeobecně k opravám prasklin zdiva v interiérech, k utěsňování průchodů

potrubí, skleněných výplní apod.
� je vhodný pro lepení obkladaček vápencocementových desek, kabřince,

pěnového polystyrenu a obdobných obkladových materiálů i pro zvukové
a tepelné izolace

� není vhodný všude tam, kde je předpoklad trvalého působení vody jako např.
bazény, jímky apod. Občasný nebo krátkodobý styk s vodou však
nezpůsobuje žádné změny tmelové vrstvy
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označení balení obal kart.
skl.

měs.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1 kg kelímek 8 12 ks 69,50 2,780 C �

5 kg kbelík 1 12 ks 345,00 13,800 C �

Duvilax BD 20

Duvilax Ex. LS50 0,25 kg dóza 25 12 ks 41,80 1,670 C �

1 kg kelímek 8 12 ks 110,00 4,400 C �

5 kg kbelík 1 12 ks 472,00 18,900 C �

Duvilax LS 50

Duvilax L 58 1 kg kelímek 8 12 ks 118,00 4,720 C �

5 kg kbelík 1 12 ks 540,00 21,600 C �

označení balení obal kart.
skl.

měs.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1 kg láhev 12 24 ks 43,30 1,730 C �

2 kg láhev 8 24 ks 86,50 3,460 C �

5 kg kanystr 1 24 ks 207,00 8,300 C �

10 kg kanystr 1 24 ks 418,00 16,700 C �

S 2802 A

označení balení obal kart.
skl.

měs.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

S-T5 bílý 12kg kbelík 1 12 ks 1 120,00 44,800 C �

do rozponu 6m 40kg sud 1 12 ks 3 550,00 142,000 C �

označení balení obal kart.
skl.

měs.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1kg kelímek 18 12 ks 30,90 1,240 C �

20kg kbelík 1 6 ks 470,00 18,800 C �

SKLENÁŘSKÝ TMEL

BGV

obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

300 ml 25 12 F,N,Xi 148,00 5,900 C �

obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310 ml 12 12 F 84,00 3,360 C �

barva obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

bílá, černá, šedá, hnědá 310 ml 25 24 42,00 1,680 C �

1
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označení balení obal kart.
skl.

měs.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 kg salám 20 24 ks 18,90 0,755 C � D

1kg salám 15 24 ks 26,50 1,060 C � D

25kg kbelík 1 24 ks 530,00 21,200 C �

Sklenářský tmel

(DISTYK)



Výhody:
� okamžitá a vynikající přilnavost k podkladu
� bez obsahu silikonu, izokyanátů, rozpouštědel a ftalátů
� rychle vytvrzující, bez zápachu
� trvale pružné, odolné vlhku a vodě, povětrnostním vlivům
� odolné plísním, slané vodě (moře), chlóru, čisticím prostředkům

DALŠÍ TMELY A LEPIDLA OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ CHEMIE

MAMUT GLUE ( High tack )

Základ / Materiál MS polymer

Tepelná odolnost –40 / +95 °C (po vytvrzení)

Aplikační teplota +5 / +40 °C

Dilatační schopnost ± 25 %

Doba vytvoření povrchové slupky » 10 – 15 minut

Pevnosti v tahu 2,18 MPa » 22kg/cm2

Tvrdost dle Shore A (3s) » 60 ± 3
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Pro lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky, umělého a přírodního
kamene, betonu, sádrokartonu, koberců (plsť, textil apod.) Tlumí hluk
a vibrace, lehce napěňuje a vyplňuje nerovnosti. Není agresivní
k podkladu, odolává běžným chemikáliím a povětrnostním vlivům.
Rovněž je vhodné k lepení konstrukčních vodotěsných spojů v
interiéru a exteriéru (altány, ploty, obložení, čluny, podlahy a jiné).
Lepení lakovaných a nesavých povrchů. K fixaci polic, desek,
schodnic nebo parapetů. Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty.

POWER KLEBER - PU lepidlo D4

Základ / Materiál polyuretan

Tepelná odolnost –30 / +80 °C (po vytvrzení)

Aplikační teplota +5 / +30 °C

Otevřený čas cca 5 min

Úplné vytvrzení 24 - 48 hod

Pevnost ve smyku 8 Mpa

Třída namáhání D4 dle ČSN EN 204

více na str.131

TOPEKOR - ochrání vaše ústřední topení
� vysoce účinný prostředek pro likvidaci anorganických

a organických usazenin
� pouze pro vodní systémy, ne pro glykolové

(snáší se s glykoly ve vodních nezámrzných systémech)
� zabraňuje vnitřní korozi uzavřených systémů ústředního topení,

lze použít v oběhových systémech, kde je možnost vzniku
vodního kamene nebo koroze

� obsah obalu zaručuje dokonalou ochranu systému
s objemem do 400 litrů vod v průběhu minimálně 2 let

� odstraněním vodního kamene podstatně zlepšuje tepelnou
účinnost systému a omezením koroze prodlužuje životnost

obsah Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 litr 10 ks 74,00 2,960 D �

10l 1 ks 1 040,00 41,600 D �

� Po vytvrzení lze brousit a přetírat
� Odolné vůči vodě dle EN 204 D4
� Bez obsahu rozpouštědel
� Odolné běžným chemikáliím
� Extrémně přilnavé i bez lisovacích tlaků téměř ke všem povrchům

i k vlhkým podkladům
� Těžce zápalné

POMOCNÉ KOMPONENTY
na výrobu izoskel

Jednosložkový, vlhkem vulkanizující transparentní polyuretan určený k lepení
i tmelení. Využívá moderní hybridní SPUR technologie. Tento moderní výrobek
je určený pro lepení a tmelení veškerých spojů v interiérech i exteriérech budov
s požadavkem na neviditelný spoj. Najde všestranné uplatnění mezi zedníky,
klempíři, pokrývači, mechaniky, elektromontéry i zámečníky při údržbě, opravách,
výstavbě i montážích. Vytváří elastický spoj.

Vlastnosti
� Transparentní / průhledný spoj
� Tmelí a lepí v jednom pracovním kroku
� Vodotěsný, mrazuvzdorný
� Odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům
� Odolný plísním a stárnutí
� Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům
� Téměř bez zápachu – moderní hybridní polyuretan

Použití
� Neviditelné lepení skla
� Transparentní a elastické lepení a tmelení mnoha konstrukcí
� Tmelení v interiérech i exteriérech budov
� Tmelení parapetů, klempířských prvků, prvků fasád aj.
� Na beton, kámen, zdivo, dřevo, kovy, sklo a vybrané typy plastů

BOND FLEX CRYSTAL polyuretan

název obsah
znak

nebezp.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

Čistič GLASSOL 0,5l rozpraš. F+ ks 103,00 4,120 C �

perfektní odmaštění a očištění skel 1l F+ ks 128,00 5,100 C �

5l F+ ks 600,00 24,000 C �

Tryska DG - tmelení izoskel, dvojskel ks 324,00 13,000 C � D

Molekulové síto-MOLSIC 3A 1,0-1,5 mm 25 kg ks 1 340,00 53,500 C �

Molekulové síto MOLSIC 3A 0,5-0,9mm sud 150 kg ks 8 260,00 330,000 C �

barva obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

transparentní 300 ml 12 9 149,00 5,950 C � N

barva obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

25 ml 100 12 37,00 1,480 C �

290 ml 12 9 149,00 5,950 C �

černá 290 ml 12 9 150,00 6,000 C �

crystal 290 ml 12 9 173,00 6,900 C � N

TOTAL bílá 290ml 12 9 179,00 7,150 C � N

bílá

Použití:
Pro mimořádně odolné lepené spoje již s maximální počáteční pevností. Přilepí
i těžké předměty mamutí silou k podkladu, bez nutné fixace lepeného spoje. Pevnost
v tahu po vytvrzení . Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty. Jedná se o speciálníaž 22 kg/cm2

modifikaci MS polymerů, vytvářející po vytvrzení přetíratelný vysokopevnostní
a elastický spoj. Není agresivní k podkladům, je ideální pro lepení zrcadel.

Pohlcovač Clean Home
nabízí jednoduché řešení pro snížení vlhkosti- byty, domy, chaty, garáže, karavany,
kuchyně, obývací pokoje, ložnice, koupelny, sklepy, posilovny. Tato novinka není závislá
na elektrické energii, pracuje zcela nezávisle. Hydroskopické krystaly absorbují
nadbytečnou vlhkost. Při 45% vlhkosti (optimální hladina pro zdravý interiér)
se absorpce vlhkosti automaticky zastavuje. Zvýšená vlhkost opět aktivuje hydroskopické
krystaly.

Prevence proti vlhkosti a zápachu

Zabraňuje: Kondenzaci vodní páry, zápachu,
plísním, zavlhnutí stěn, alergiím a zničení nábytku.

Jak vzniká nadměrná vzdušná vlhkost?
Čtyřčlenná domácnost při pravidelných
činnostech jako je vaření, koupání, sušení prádla,
vyprodukuje během dne přibližně 8 až 12 litrů
vodní páry.

Jak se projevuje nadměrná vlhkost?
Pokud nemá vlhkost kam uniknout, vysráží se na
nejchladnějších místech a místech tepelných
úniků tj. tepelné mosty, vnitřní kouty, styk zasklení
s okenním rámem apod.

barva obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

béžová 310 ml 12 12 Xn 125,00 5,000 C � R

název obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak nebezp.
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Cleanhome - komplet 650g 450g 10 12 Xi,GHS07 160,00 6,400 C � N

Cleanhome - náhradní náplň 450g 10 12 Xi,GHS07 68,50 2,740 C � N
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ALKAPRÉN 25 PLUSALKAPRÉN 25 PLUS

Mnohoúčelové kontaktní chloroprénové lepidlo na lepení
předmětů s nesavými povrchy
(např. guma na gumu, guma na kov apod.)
výhody:
� spoj nesavý - nesavý
� mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
� lepí rychle
� spoj je velmi pevný, voděvzdorný, pružný

Spotřeba 250 až 350 g/m2

Aplikační teplota +15 až +25 Co

Otevřená doba 6 až 14 min

BEZ
TOLUENU

ALKAPRÉN 50 PLUSALKAPRÉN 50 PLUS BEZ
TOLUENU

Mnohoúčelové kontaktní chloroprénové lepidlo na lepení
předmětů se savými povrchy na nesavé
(např. guma-beton, kůže-guma, umakart-dřevo apod.)
výhody:
� spoj savý - nesavý
� mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
� lepí rychle
� spoj je velmi pevný, voděvzdorný, pružný

Spotřeba 300 až 400 g/m2

Aplikační teplota +15 až +25 Co

Otevřená doba 6 až 14 min

ALKAPRÉN 90 PLUSALKAPRÉN 90 PLUS BEZ
TOLUENU

Spotřeba 300 až 400 g/m2

Aplikační teplota +15 až +25 Co

Otevřená doba 6 až 14 min

Mnohoúčelové kontaktní lepidlo s vyšší viskozitou.
Na lepení předmětů ze savých povrchů na sebe i navzájem
(např. textil, dřevo, betón apod.)
výhody:
� spoj savý - savý
� mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
� lepí rychle
� spoj je velmi pevný, voděvzdorný, pružný

ALKAPRÉN 140 PLUSALKAPRÉN 140 PLUS BEZ
TOLUENU

Spotřeba 400 až 450 g/m2

Aplikační teplota +15 až +25 Co

Otevřená doba 6 až 14 min

Mnohoúčelové viskózní kontaktní lepidlo. Na lepení
materiálů s velmi savými povrchy
(např. jekor, plsť, beton, dřevo)
výhody:
� spoj savý - velmi savý
� mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
� lepí rychle

ALKAPRÉN NA PODLAHYALKAPRÉN NA PODLAHY

ØADA ALKAPRÉN PLUSØADA ALKAPRÉN PLUS

TMEL NA SPÁRY BUTYLPLAST 5NTMEL NA SPÁRY BUTYLPLAST 5N

Jednosložkový těsnící tmel pro exteriér. Na utěsňování venkovních spár od 15 do 40
mm. Není vhodný do interiéru a tam, kde může přijít do styku s pitnou vodou nebo
potravinami.
výhody:
� výsledky stékavosti vysoko překračují požadavky norem STN a EN
� velmi dlouhá doba životnosti přesahující 15 roků
� jednoduchý a pohodlný způsob nanášení pomocí

hydraulické nebo ruční pistole (AVON 600, WILTON 620 - viz strana 241)
� výborná adheze ke všem běžným stavebním materiálům

Spotřeba 0,39 - 1,46 kg/bm
podle hloubky spáry

Aplikační teplota nad +5 Co

Lepidla Alkaprén řady plus s obsahem toluenu
nižším než 0,1% hmotnosti vhodné

pro maloobchodní prodej.
Původní řada lepidel ALKAPRÉN 25, 50, 90

(s vyšším obsahem toluenu) je určena výhradně
pro firmy a k dostání pouze na objednávku.

!! Doprava a skladovatelnost při teplotě nad +5°C !!

nesmí
zmrznout!

Spotřeba 400 až 450 g/m2

Aplikační teplota +15 až +25 Co

Otevřená doba 6 až 14 min

Speciální kontaktní chloroprénové lepidlo. Na lepení
podlahových PVC krytin, linolea, gumových a textilních
podlahovin, korku a PVC lišt na běžné podklady, např. beton,
dřevo, štěrky.
výhody:
� spoj je velmi pevný, voděvzdorný, pružný
� lepidlo se jednoduše nanáší
� spoj odolává povětrnostním vlivům a běžným chemikáliím
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název Mj/kart
skl.

měs.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

50ml tuba 112 24 F Xi N ks 17,60 0,705 D �

0.5 l / 0.35kg plechovka 12 24 F Xi N ks 80,50 3,220 D �

1.0 l / 0.9kg plechovka 6 24 F Xi N ks 161,00 6,450 D �

5.0 l / 3.6kg plechovka 1 24 F Xi N ks 575,00 23,000 D �

název Mj/kart
skl.

měs.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

50ml tuba 112 24 F Xi N ks 17,60 0,705 D �

0.5 l / 0.35kg plechovka 12 24 F Xi N ks 77,50 3,100 D �

1.0 l / 0.9kg plechovka 6 24 F Xi N ks 153,00 6,100 D �

5.0 l / 3.6kg plechovka 1 24 F Xi N ks 540,00 21,600 D �

název Mj/kart
skl.

měs.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0.5 l / 0.35kg plechovka 12 24 F Xi N ks 80,50 3,220 D �

1.0 l / 0.9kg plechovka 6 24 F Xi N ks 161,00 6,450 D �

5.0 l / 3.6kg plechovka 1 24 F Xi N ks 575,00 23,000 D �

název Mj/kart
skl.

měs.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0.5 l / 0.35kg plechovka 12 24 F Xi N ks 80,50 3,220 D �

1.0 l / 0.9kg plechovka 6 24 F Xi N ks 161,00 6,450 D �

5.0 l / 3.6kg plechovka 1 24 F Xi N ks 575,00 23,000 D �

název Mj/kart
skl.

měs.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

5 l / 3,6 kg 1 24 F Xn ks 422,00 16,900 D �

název Mj/kart
skl.

měs.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

Butylplast 5N 600 ml 20 24 ks 103,00 4,120 D �

1
3

/1
4
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!! Doprava a skladovatelnost při teplotě nad +5°C !!

DILEKOL - Lepidlo na podlahové krytiny

Jednosložkové lepidlo na bázi disperze a aditiv, vytvrzující odpařením vody, vytvářející trvale pevný
a elastický spoj. Používá se na lepení podlahových krytin z PVC se savým rubem, koberců, textilních
podlahovin, linolea, polystyrénu, apod. Vždy alespoň jedna z lepených ploch musí mít savý povrch

(beton, dřevo, dřevovláknité desky, dřevotříska, omítkoviny a
vyrovnávací hmoty). Vzniklý spoj by neměl být dlouhodobě
vystaven působení vody nebo vlhka.

Technické vlastnosti:
Vzhled: tixotropní pasta
Barva: bílá
Měrná hmotnost: 1400 - 1550 kg . m

-3

Čas odvětrání: 15 - 40 min.
Otevřený čas: 10 - 12 min.
Doba vytrzování: 24 - 72 hod.
Spotřeba: 450 g . m (stěrkaA2), 600 g . m

-2 -2

(stěrka B1)
Aplikační teplota: + 5 °C až + 30 °C
Tepelná odolnost: 0 °C až + 60 °C

DILEKOL - Speciál

Modifikované kontaktní akrylátové lepidlo, které neobsahuje vodu a rozpouštědla. Používá se na
lepení podlahových krytin z PVC (nového PVC na staré), textilních podlahovin, dřevěných podlah,
korku, korkových dlaždic a lehčeného polystyrénu. Má zvýšenou počáteční lepivost, lze jej použít jak

horizontálně, tak vertikálně. Použití pro SAVÉ a NESAVÉ
povrchy.

Technické vlastnosti:
Vzhled: tixotropní pasta
Barva: bílá
Měrná hmotnost: 1300 - 1450 kg . m

-3

Čas odvětrání: 1 - 8 min.
Otevřený čas: 10 - 12 min.
Doba vytrzování: 24 - 72 hod.
Spotřeba: 450 g . m (stěrkaA2),

-2

530 g . m (stěrka B1)
-2

Aplikační teplota: + 5 °C až + 30 °C
Tepelná odolnost: 0 °C až + 60 °C
Sušina ONL: min. 64 % (1g/105 °C/1 hod.)

Jednosložkové modifikované kontaktní lepidlo na bázi disperze bez aditiv, se zvláště vysokou
počáteční lepivostí, vytvářející trvale pevný elastický spoj. Ve většině případů nahrazuje lepidla z
polychlorovaných kaučuků. Neobsahuje vodu ani rozpouštědla. Používá se na lepení ve

stavebnictví, textilním a obuvnickém průmyslu, pro hobby (papír,
textil, kůže, dřevo, PVC podlahoviny, PVC hrany, beton,...). Lze
použít k veškerému standardnímu lepení výše uvedených
materiálů. Použití pro SAVÉ a NESAVÉ povrchy.

DILEKOL - Extrém

Technické vlastnosti:
Vzhled: tixotropní pasta
Barva: bílá

Měrná hmotnost: 1200 - 1350 kg . m
-3

Čas odvětrání: 10 - 12 min.
Otevřený čas: trvale lepivý
Doba vytrzování: 24 - 72 hod.
Spotřeba: 400 g . m (stěrkaA2),

-2

470 g . m (stěrka B1)
-2

Aplikační teplota: + 5 °C až + 30 °C
Tepelná odolnost: 0 °C až + 60 °C
Sušina ONL: min. 58 % (1g/105 °C/1 hod.)
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� pro vnitřní i venkovní použití
� odolný proti vodě a oděru
� odstranitelný acetonem
� matný na olejové bázi
� dlouho trvanlivý
� rychleschnoucí

určen k malování nebo zbarvování keramiky,
skla, papíru, plastu, gumy, oceli a dřeva atd. Má
dlouhou trvanlivost, je odolný vodě a rychle
schnoucí.

ALTECO - barevné popisovaèe

JAPONSKÁ VTEØINOVÁ A EPOXIDOVÁ

LEPIDLA NEJVYŠŠÍ KVALITY

REALFIX - lepidlo na Novodur
� snadno použitelné lepidlo pro kvalitní spojování dílců z neměkčeného

PVC - Novoduru, např. sanitární rozvody, zápachové uzávěrky, okapy,
střešní svody, kanalizační odpadní roury apod.

� lepidlo vytváří pružný spoj, odolává vodě a vykazuje vysokou pevnost
tlakových spojů

REMALLE

� opravný smalt na vany a výlevky
� v barvě bílé nebo bahama

DALŠÍ TMELY A LEPIDLA PRO STAVBU A ÚDRŽBU

název Mj/kart
skl.

měs.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1,5 kg plastový kbelík 1 24 ks 91,00 3,640 D �

4,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 204,00 8,150 D �

12,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 530,00 21,200 D �

nesmí
zmrznout!

název Mj/kart
skl.

měs.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 91,00 3,640 D �

5,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 374,00 15,000 D �

12,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 840,00 33,600 D �

název Mj/kart
skl.

měs.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 124,00 4,960 D �

5,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 454,00 18,200 D �

12,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 1 210,00 48,400 D �

nesmí
zmrznout!

nesmí
zmrznout!

název obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ALTECO - SUPER GLUE 3 g 12 18 Xi ks 15,80 0,630 D �

vteřinové lepidlo, guma, plasty, keramika, dřevo. Vynikající kvalita !

ALTECO SUPER GLUE GEL 3g 12 18 Xi ks 26,60 1,060 D �

vteřinové lepidlo, nestékavé, univerzální, porézní materiály, dřevo, kovy

ALTECO 2-TON CLEAR Super Strong 40g 12 18 XiN ks 54,50 2,180 D �

dvousl., epoxy lepidlo na kov, dřevo, tvrdé plasty, laminát, porcelán, beton i kámen.

ALTECO 3TON CLEAR F05 (5min.) 20g 12 18 XiN ks 75,50 3,020 D �

epoxy, čiré rychlé lepidlo, sklo, porcelán, keramika atd.

10g 6 18 Xi ks 19,60 0,785 D � D

64g 12 18 Xi ks 63,00 2,520 D �

epoxy, šedé lep. na chladné svařování, opr. chladičů, kovy, dřevo, sklo

ALTECO 3TON EPOXY (30min.) 56g 12 18 Xi ks 59,00 2,360 D �

dvousl., šedé epoxy lep. na chladné svař., kovy, dřevo, sklo, guma

EPOPUTTY A+B 100g 12 18 Xi ks 111,00 4,440 D � D

tmelení, lepení - sklo, plasty, kovy, dřevo

ALTECO D 20g 25 12 Xi ks 82,50 3,300 D �

ALTECO 3TON QUICK (4min.)

spec. vysokopevnostní rychleschnoucí kyanakryl. lepidlo na těžce slepitelné plasty jako měkčené PVC, EVA, EPT a lepení kovů,

nízká viskozita

barva
symbol
nebezp.

Mj balení
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílý, žlutý, červený, zelený, modrý,
černý, stříbrný, zlatý

Xi ks 20 40,40 1,350 C �

barva obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

bílá, bahama 8g 10 12 F 77,00 3,080 C �

obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

130 ml 30 12 Xn 25,80 1,030 C �

ØADA LEPIDEL

DILEKOL

ØADA LEPIDEL

DILEKOL

1
3

/1
4
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Dvousložkové tmely na bázi polyesterových pryskyřic, které jsou podle konkrétního druhu vhodné pro tmelení,
lepení či nahrazování kusů chybejícího materiálu jako je železo, litina, pozink, laminát, ale také dřevo,
dřevotříska, beton, kámen a některé tvrdé plasty.
Sortiment tmelů dělíme na - zahrnuje klasické tmely, vhodné na většinu běžných povrchů, sestandardní
snadnou zpracovatelností, dále na tmely - obsahují speciální plniva, která zvyšují přilnavost kspeciální
podkladu, eliminují propadání a ladí ostatní kvalitativní vlastnosti tmelu pro jeho specifické použití (např. tmel se
skelným vláknem, tmel s hliníkovým pigmentem aj.). Do kategorie polyesterových tmelů řadíme také tmely
stříkací. Poměr tužení stříkacích tmelů je 100 dílů tmelu : 5 dílům iniciátoru a doba zpracování zhruba 40 minut.
Jejich užití je vhodné při potřebě sjednotit místa tmelená a netmelená, nebo při vyrovnávání povrchu
automobilových karoserií. Snížením savosti podkladu snižují také spotřebu vrchních laků.

� hrubý tmel s prodlouženou dobou zpracovatelnosti
� tmelení středních a větších nerovností (2 - 5 mm)
� vhodný na kov, litinu, tvrdé dřevo, beton a laminát
� tuží se červeným tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 10 minut, broušení za 1 - 2 hodiny
� barva: světle šedá

� tmelení středních a větších nerovností (2 - 5 mm)
� vhodný na kovové výrobky, odlitky z litiny nebo povrchy strojů
� výborná přilnavost, hustý, velmi dobře tvarovatelný
� tužení červeným tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 5 min, broušení za 20 - 30 min
� barva: světle šedá

� jemný modelářský tmel bez pórů
� tmelení malých nerovností, rýh a pórů (0 - 2 mm)
� vhodný na kov, litinu, tvrdé dřevo a beton
� velmi hustý, vynikající tvarovatelnost
� díky své jemné struktuře je lehce aplikovatelný
� tuží se červeným tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 5 min, broušení za 20 - 30 min
� barva: slonová kost

NOVÝ RAPID

SUPER

SUPER PLUS

TMELY STANDARDNÍ - MODRÁ ŘADA

TMELY STANDARDNÍ - ORANŽOVÁ ŘADA

� pro běžný podklad včetně litiny, hliníku a sklolaminátu
� vhodný pro opravy karosérií automobilů, plnící tmel, výborně brousitelný, bez pórů
� středně hustý, velmi dobře tvarovatelný
� díky své struktuře velice dobře aplikovatelný
� tužení červeným tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 5 min, broušení za 20 - 30 min
� barva: světle oranžová

SOFT PLUSSOFT PLUS

MASTERMASTER

ELASTIKELASTIK

FINEXFINEX

nahrazuje

POLYTMEL SOFT!
� středně hustý hrubší tmel
� pro běžný podklad včetně litiny, hliníku a sklolaminátu
� vhodný jako náhrada za tmel SOFT pro výrobce kontejnerů
� tužení červenou pastou 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 5 min; broušení za 20 - 30 min

� elastický extra bílý, výborně tvarovatelný rychlotmel, bez pórů
� pro běžný podklad včetně litiny, hliníku, zinku a sklolaminátu
� vhodný pro opravy karosérií automobilů jako plnící vrchní tmel
� dobře brousitelný
� tužení červeným nebo bílým tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 5 min; broušení za 20 - 30 min
� barva: bílá

� extra jemný tmel pro tmelení malých nerovností
� pro běžný podklad včetně litiny, hliníku, zinku a sklolaminátu
� vhodný pro finální opravy karosérií automobilů
� bez pórů, vhodný jako vrchní dokončovací tmel, dobře brousitelný
� tužení červneným tvrdidlem 100:2
� doba zpracování do 5 min  broušení za 20 - 30 min,;
� barva: bílá

� pro běžný podklad včetně litiny, hliníku a sklolaminátu
� vhodný pro opravy karosérií automobilů
� dobře brousitelný, bez pórů, vhodný jako univerzální plnící tmel
� hustý, velmi dobře tvarovatelný, dobře brousitelný
� tužení červenou pastou 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 5 min, broušení za 20 - 30 min, barva: okrová

UNIVERSALUNIVERSAL
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POLYKAR MASTER - podlahový tmelPOLYKAR MASTER - podlahový tmel

� je dvousložkový polyesterový rychlotmel
� středně viskózní, plnící hrubý tmel, bez pórů
� pro vyplňování spár nebo ,vyrovnání nerovností litých podlah

betonu, dřevovláknitých či cementovláknitých desek a jiných běžně
užívaných stavebních materiálů v interiérech

� vykazuje dobrou brousitelnost, únosnost a pružnost
� krátká doba vytvrzení jej předurčuje ke zkrácení technologických časů během

úprav povrchů
� tužení červenou pastou v poměru 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 5min., broušení za 20-30min.
� barva: okrová

0,2 10 Xn ks 83,50 3,340 D � N

0,5 10 Xn ks 109,00 4,360 D �

2 3 Xn ks 340,00 13,600 D �

5 2 Xn ks 730,00 29,200 D �

znak
nebezp.

Mj
obsah

kg
EAN

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Mj/kart.

0,2 10 Xn ks 84,50 3,380 D � N

0,5 10 Xn ks 118,00 4,720 D �

2 3 Xn ks 338,00 13,500 D �

3 did. 4 Xn ks 500,00 20,000 D �

5 2 Xn ks 750,00 30,000 D �

obsah
kg

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,2 10 Xn ks 88,50 3,540 D �

0,5 10 Xn ks 116,00 4,640 D �

2 3 Xn ks 346,00 13,800 D �

3 did. 4 Xn ks 525,00 21,000 D �

5 2 Xn ks 740,00 29,600 D �

obsah
kg

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena EUR
pro Slovensko

Cena Kč
pro Česko

EAN

obsah
kg

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 10 Xn ks 125,00 5,000 D �

1,8 3 Xn ks 239,00 9,550 D �

5 1 Xn ks 610,00 24,400 D �

obsah
kg

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

2 3 Xn ks 244,00 9,750 D �

3 3 Xn ks 373,00 14,900 D �

obsah
kg

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 10 Xn ks 113,00 4,520 D �

2 3 Xn ks 205,00 8,200 D �

3 did. 4 Xn ks 325,00 13,000 D �

5 2 Xn ks 510,00 20,400 D �

obsah
kg

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

2 3 Xn ks 205,00 8,200 D �

obsah
kg

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1 3 Xn ks 157,00 6,300 D �

2 3 Xn ks 284,00 11,400 D �

objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 kg 12 Xn ks 125,00 5,000 D �

2 kg 12 Xn ks 247,00 9,900 D �

skladovatelnost u všech druhů tmelů - 12 měsíců

1
3

/1
4
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TMELY SPECIÁLNÍ - ORANŽOVÁ ŘADA

GLAS

� tmel s vysokým obsahem skelného vlákna
� pro běžný podklad včetně litiny, hliníku a zinku
� středně hustý, dobře tvarovatelný
� vhodný pro opravy sklolaminátu (čluny, bazény, nástavby)
� nahradí chybějící části materiálu
� lze jej nanášet v silné vrstvě, což umožňuje vytvořit velice pevnou, skelnými vlákny

svázanou vrstvu tmelu, kterou je možné podle potřeby brousit
� tužení červenou pastou v poměru 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 5 min; broušení za 30 min
� barva: zelená

METALIK

� tmel s vysokým obsahem hliníku
� tmelení lehkých kovů, pozinkovaných plechů karosérií, oceli a sklolaminátu
� středně hustý, dobře tvarovatelný
� má jemnou strukturu a snadnou aplikovatelnost, je lehce brousitelný se zvýšenou

přilnavostí k povrchu
� dobře snáší vibrace a mechanické namáhání
� tužení červeným tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 6 min; broušení za 25 - 30 min, barva: metalická

RAPID

� plnící tmel pro opravy automobilových karosérií a jiných kovových výrobků.
Tuží se kapalným iniciátorem. Vynikající přilnavost, houževnatost a odolnost.
� tužení: 100:2 červeným tvrdidlem
� doba zpracování 20 min; broušení za 120 min
� barva: světle šedá

®

� tmel s vysokým obsahem dřevní moučky pro tmelení všech druhů dřeva
� možnost aplikace mořidel, lze použít nátěrové systémy lazury
� dobře brousitelný při zachování pružnosti, nutné z důvodu objemové nestálosti

materiálu ze dřeva, nepropadá se
� tužení bílým tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 6 min, broušení za 30 min
� pro přizpůsobení barvy tmelu výrobce doporučuje pigmentovací pasty

(olejové umělecké barvy KOH-I-NOOR), které jsou běžně dostupné na trhu
� barva: sv. hnědá (transparentní)

POLYTMEL DØEVO

POLYTMEL LAMINO PLUS

POLYTMEL LAMINO

� laminovací souprava pro drobné opravy děr nebo prasklin
v plechových a laminátových materiálech (prorezivělá místa na
automobilových karosériích, člunech nebo kempingových
přívěsech)

� skelná tkanina nasáklá polyesterovou pryskyřicí vytvoří pevný
podklad pro nanášení dalších vrstev tmelů při opravě

� tužení červeným tvrdidlem 100:2
� doba zpracování do 8 - 10 min, vytvrzení po 40 min
� barva: transparentní

� tmel s vysokým obsahem hliníkového prášku
� tmelení lehkých kovů, pozinkovaných plechů karosérií, oceli a sklolaminátu
� jemná struktura a dobrá aplikovat. tmelu, snadná brousitelnost a zvýšená přilnavost
� tužení červeným tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 6 min, broušení za 20 - 30 min
� barva: metalická

POLYTMEL ALU

� dvousložková polyesterová pryskyřice a skelná tkanina
� laminovací souprava pro větší opravy děr a prasklin v plechových a laminátových

materiálech (prorezavělá místa na automobilových karosériích, člunech
nebo kempingových přívěsech)

� skelná tkanina nasáklá polyesterovou pryskyřicí vytvoří pevný podklad pro nanášení dalších
vrstev tmelů při opravě
� tužení bezbarvým kapalným tvrdidlem 100:2 (Butanox M-50)
� doba zpracování do 15 - 20 minut
� vytvrzení po 120 minutách

Náhradní tkanina k polytmelu lamino 1m x 1m
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DÁVKOVAÈ TMELU DIDOK

Jedná se o speciální zařízení určené k vytláčení
tmelů z obalů 3 kg. Dno obalu plní funkci "pístu"
podobně jako u kartuší silikonových tmelů. Do
didoku je při dávkování současně založena i kartuše
s iniciátorem. Výhodou tohoto zařízení je tedy
především rychlé a přesné dávkování tmelu
a iniciátoru již v tužícím poměru.

POLYKAR CARBON FIBER

� dvousložkový polyesterový středně viskózní tmel s obsahem uhlíkových vláken
pro tmelení větších nerovností

� určen pro běžný podklad včetně litiny, hliníku, zinku a sklolaminátu
� je bez pórů a výrazně lépe brousitelný než tmely se skelným vláknem. Tmel

se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku
s potravinami a pitnou vodou

� na tmel je možné použít všechny běžné nátěrové systémy
� odolává teplotám 80-110°C
� doba zpracování do 5 min, brousitelný za 20-30 min
� barva: černá

TMELY SPECIÁLNÍ - MODRÁ ŘADA

� tmel s vysokým obsahem skelného vlákna (6 mm)
� pro tmelení zvlášť velkého rozsahu nebo na přemostění slabých

nebo prorezivělých míst a děr na automobilových karosériích nebo sklolaminátu
� vytvoří velice pevnou, skelnými vlákny svázanou vrstvu tmelu, kterou lze podle

potřeby brousit
� doba zpracování do 5 min, broušení za 30 min
� barva: šedozelená

POLYTMEL VLÁKNO

0,15 10 Xn ks 63,00 2,520 D �

0,5 10 Xn ks 144,00 5,750 D �

2 3 Xn ks 415,00 16,600 D �

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj EAN

obsah
kg

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

0,5 10 Xn ks 141,00 5,650 D �

2 3 Xn ks 414,00 16,600 D �

obsah
kg

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,15 10 Xn ks 76,50 3,060 D �

0,5 10 Xn ks 138,00 5,500 D �

1,5 3 Xn ks 385,00 15,400 D �

4 1 Xn ks 860,00 34,400 D �

obsah
kg

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj EAN

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

obsah
kg

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,25 10 Xn ks 106,00 4,240 D �

obsah
kg

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 10 Xn ks 136,00 5,450 D �

1 3 Xn ks 168,00 6,700 D �

1,8 3 Xn ks 294,00 11,800 D �

obsah
kg

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 10 Xn ks 147,00 5,900 D �

1 3 Xn ks 183,00 7,300 D �

2 3 Xn ks 353,00 14,100 D �

2 6 ks 423,00 16,900 D �

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

EAN
Cena EUR

pro Slovensko
obsah

kg

obsah
kg

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 10 Xn ks 167,00 6,700 D � N

1 3 Xn ks 210,00 8,400 D � N

1,8 3 Xn ks 372,00 14,900 D � N

1 m2 1 ks 79,50 3,180 D �

1 m2 1 kg 10 Xn ks 338,00 13,500 D �

5 m2 5 kg 10 Xn ks 1 580,00 63,000 D �

EAN
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

tkanina Mj/kart.obsah kg

1 ks 2 810,00 112,000 D �

EAN
Cena EUR

pro Slovensko
Cena Kč

pro Česko
MjMj/kart.

1
3

/1
4

Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva



FINIŠ ALU

� je dvousložkový polyesterový stříkací tmel určený pro sjednocení
povrchu mezi tmelenými a netmelenými místy nebo pro vyrovnání
povrchu na automobilových karoseriích.

� po vytvrdnutí stříkací tmel ALU FINIŠ poskytuje rovnoměrnou
vrstvu, která se lehce brousí a přitom je tvrdá, houževnatá, odolná
v ohybu, úderu a při vibracích. Obsah speciálního plniva hliníko-

vého pigmentu přináší také zvýšenou přilnavost ke
tmelenému povrchu.
� tmel se tuží INICIÁTOREM 40 v poměru 100:5
� doba zpracování do 40 min, broušení za 120 min
� barva: metalická

PE - iniciátor - pasta

PLNIČE AKRYLÁTOVÉ

� jednosložkový akrylátový plnič
� velmi dobré plnící vlastnosti a vynikající přilnavost
� vytvrzuje na vzduchu, odolný proti vlivu

atmosferického a chemického účinku
� dobře se brousí, jednoduchý na použití
� doba schnutí asi 45 minut
� vydatnost 10 m /1l při síle 40 um2

� barva: béžová, šedá

POLYKAR 1K PLNIÈ

®

PLNIČE POLYURETANOVÉ

POLYTMEL 2K PLNIÈ

� dvousložkový antikorozní polyuretanový plnič
� vyšší barierová a antikorozní odolnost proti běžným plničům
� odolává vibracím, lze aplikovat bez nutnosti broušení
� hůře brousitelný s ohledem na vyšší pružnost
� na kov, dřevo, laminát i beton
� určen do náročných podmínek, velmi pružný
� doba zpracování do 30 min, broušení 4 hod. po smíchání

s tvrdidlem
� tuží se Tvrdidlem 60 (bezbarvá kapalina)

v objem. poměru 4:1
� barva: světle šedá

� jednosložkový základ na plastové díly automobilových karosérií
� velmi rychle zasychá a lehce se zpracovává
� rychle vytvrzuje i ve větších vrstvách, výborně se brousí
� vynikající základ pro všechny běžně používané nástřiky a nátěrové

systémy včetně tmelů v autoopravárenství
� zabezpečuje vysokou přilnavost vrchních nástřiků na plastech
� přípavek se neředí, aplikujte 2 nástřiky, mezi vrstvami pauza

5 - 10 min, po cca 20 min je možno přelakovat
� není doporučeno pro nástřik polyetylénu a polypropylenu!
� barva: transparentní

� rychleschnoucí univerzální akrylátový lak
� vhodný na přelakování metalických barev
� doporučujeme použít na kovové a některé plastové díly automobilů
� lze aplikovat na kov a dřevo
� barva: transparentní

LAKY
Plniče představují vysoce kvalitní základ pro většinu běžných povrchů. Zajišťují
výborný rozliv, dokonalé krytí a svými plnícími vlastnostmi poskytují ideální podklad
pro kvalitní vzhled lakovaných předmětů. V našem výrobním sortimentu jsou
zastoupeny zejména různé barevné varianty dvousložkových plničůakrylátových
s poměrem tužení 4 nebo 5 dílů plniče (podle druhu) : 1 dílu tvrdidla. Vyrábíme také
plnič 4:1 na bázi pryskyřice s antikorozními vlastnostmi, který vynikápolyuretanové
v poměru kvalita/cena.

PLNIČE

Základ na plasty

BEZBARVÝ LAK
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Stávající plnič 4:1 medium
byl inovován, tvrdidlo má
odlišné složení, čímž se

zlepší brousitelnost.

POLYKAR PLNIÈ 4:1STŘÍKACÍ TMELY A PLNIČE

� dvousložkový polyesterový plnící a stříkací tmel
� sjednocení povrchu mezi tmelenými a netmelenými místy

nebo pro vyrovnání povrchu na automobilových karosériích
� vhodný pro použití na místech stěrkou obtížně přístupných
� poskytuje rovnoměrnou vrstvu, která se lehce brousí a přitom

je tvrdá, houževnatá, odolná v ohybu, úderu a při vybracích
� hustota 1,63 g/cm , natužený 1,57 g/cm3 3

� vydatnost 2,1 m /1kg při síle až 300 um mokrého podkladu2

� tužení bezbarvým tvrdidlem 100:5 (cyklohexanonperoxid)
� doba zpracování do 40 min, broušení za 120 min
� barva: bílá

FINIŠ

Na objednávku - nová verze
plnič Premium !!!

ALU FINIŠ 1 10 Xn ks 252,00 10,100 D �

Iniciátor Finiš 40 50 ml O C F ks 42,50 1,700 D �

znak
nebezp.

název
obsah

kg
Mj/kart.

Cena Kč
pro Česko

Mj
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Xi O ks 14,90 0,595 D �

Xi O ks 14,90 0,595 D �

Xi O ks 38,80 1,550 D �

Xi O ks 68,50 2,740 D �

10 g - červená - tuba

15 g - bílá - tuba

60 g - červená DIDOK - kartuše

40 g - červená - tuba

balení / barva

objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

plnič 4:1 - šedý NORMAL 1l 6 Xn ks 287,00 11,500 D �

tvrdidlo 1:4 0,25l 6 Xn ks 81,00 3,240 D �

Polykar akryl ředidlo 1l 12 Xn ks 96,00 3,840 D �

5l 1 Xn ks 409,00 16,400 D �

název

PLNIČ 1K spray 0,5 l 12 Xn ks 158,00 6,300 D �

PLNIČ 1K plechovka 0,8 l 6 Xn ks 241,00 9,650 D �

obsah l Mj/kart.
znak

nebezp.
EANnázev Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1 litr 10 Xn F ks 412,00 16,500 D �

objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 l 12 Xi F+ ks 132,00 5,300 D �

FINIŠ 10 XnXi ks 225,00 9,000 D �

1 XnXi ks 750,00 30,000 D �

Iniciátor Finiš 40 O C F ks 42,50 1,700 D �

název EAN
Cena EUR

pro Slovensko
Mj

Cena Kč
pro Česko

Mj/kart.
znak

nebezp.

skladovatelnost u všech druhů tmelů - 12 měsíců

PLNIČ 2K samostatný 10 ks 204,00 8,150 D �

TVRDIDLO 60 samostatné pro Plnič 1kg 10 Xn ks 65,50 2,620 D �

PLNIČ 2K samostatný 1 ks 730,00 29,200 D �

TVRDIDLO 60 samostatné pro Plnič 4kg 10 Xn ks 205,00 8,200 D �

ŘEDIDLO pro POLYTMEL 2K PLNIČ 10 Xn ks 64,00 2,560 D �

Cena EUR
pro Slovensko

EANnázev Mj/kart.
Cena Kč

pro Česko
Mj

znak
nebezp.

1
3

/1
4

Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

� PolyKar PLNIČ 4:1 je dvousložkový vysoce kvalitní
akrylátový základ pro většinu běžných povrchů.
� Zajišťuje výborný rozliv, dokonalé krytí. Rychle

vytvrzuje i ve větších vrstvách, výborně se brousí.
� výborné plnící vlastnosti, je ideálním podkladem,

zajišťujícím vysoce kvalitní vzhled lakovaných
předmětů.
� doba zpracovatelnosti po smíchání s tužidlem :

při teplotě 21°C  asi 1 hod.
� doba vytvrzení : při teplotě 21°C  asi 3 hod,

při teplotě 60°C  asi 40 min
� doba sušení při 21  C asi 30 - 45 mino

� 1 litr základového laku pokryje asi 10 m2

� Plnič 4:1 se tuží tvrdidlem (TVRDIDLO 1:4) v obj. poměru:
4 objemové díly plniče : 1 objemovému dílu tvrdidla



POLYKAR BITUMEN

� nepřelakovatelný izolační nástřik na bázi kaučuku
� antikorozní a mechanická ochrana kovových částí, podvozků
� vytvoří odolnou vrstvu, která chrání proti vodě a solím
� izolační hmota chrání před hlukem a otřesy
� vydatnost 3m / 1 litr na 1 vrstvu2

� doba schnutí 2 - 4 hodiny
� na ředění a čištění pomůcek lze použít ředidlo S 6006
� barva: černá

POLYKAR ML ochrana dutin

POLYKAR ÈERNÝ MAT

� antikorozní ochranný prostředek na bázi syntetických
voskových živic

� pro nástřik dutin automobilových karosérií
� výborné penetrační vlastnosti, snadno vzlíná do štěrbin a spojů,

odkud vytěsňuje vlhkost
� odolný vodě, solím, vysokým teplotám a mrazu
� po zaschnut vytvoří pružný film
� barva: jantarová

� rychleschnoucí akrylátový email
� lze použít jako tzv. kontrolní sprej
� má vysokou kryvost
� odolný vůči vlivům počasí
� vhodný na kov, dřevo i některé plasty
� barva: černá (matná)

LEŠTĚNÍ

� celoková pistole určená k nástřikům UBS, POLYKAR
BITUMEN a POLYKAR ML
� hadička pro nástřik dutin (ML)
� nejprodávanější model s regulací
� snadná obsluha a údržba

STØÍKACÍ KOVOVÁ PISTOLE

NYLONOVÉ SÍTKO

LEŠTÍCÍ KOTOUÈE

Klasický kornoutový filtr, vespod opatřený
nylonovým sítem, určený pro filtrování
nátěrových hmot. Dvě varianty propustnosti:
125μ 190μna plniče a na laky.

Pěnové leštící kotouče, 5 cm vysoké, průměr
15 cm, určené pro strojní leštění. Možnost
upnutí na unašeč buď pomocí suchého zipu,
nebo na závit M14. Barva kotouče upřesňuje
hutnost materiálu:
černá oranžová bílá=měkký; =střední; =tvrdý
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� izolační a antikorozní ochrana na bázi syntetických
pryskyřic na prahy a podvozky vozidel
� vytvoří silnou elastickou vrstvu s povrchovou strukturou

krupice, odolnou proti úderům kamínků, korozi, benzinu,
olejům, vodě a soli
� rychleschnoucí a přelakovatelný
� obsah sušiny 55 %
� vydatnost 3,5 m /1l při síle 100 um2

� na ředění a čištění pomůcek lze použít lakový benzín
� barva: černá, šedá, bílá

POLYKAR UBS - nástøik na spodky automobilù

OCHRANNÉ NÁSTŘIKY
Do této kategorie zařazujeme několik prostředků, které jsou určeny k ochranným
nástřikům karoserií. Ve třech odstínech je zde zastoupen přelakovatelný nástřik
na karoserie, vytvářející typickou strukturu krupice, dále nepřelakovatelná bitumenová
ochrana spodků karoserií a konečně nástřik do dutin a uzavřených profilů na karoseriích.
Tyto výrobky dodáváme také jako spreje.

POLYKAR AUTOLESKPOLYKAR AUTOLESK

POLYKAR AUTOLESK FINALPOLYKAR AUTOLESK FINAL

� leštící emulse s brusným účinkem bez obsahu silikonu a čpavku
� určen pro ruční i strojní leštění
� v případě strojního lze použít elektrickou i vzduchovou leštičku
� při ruční aplikaci nutno použít měkký hadr nebo houbu
� odstraňuje škrábance při 1500 - 2000 otáčkách leštícího

kotouče. K doleštění lze použít jemnější kotouče

� leštící emulse s jemným brusným účinkem
� neobsahuje silikon a čpavek
� renovace starších a zašlých laků
� zvýrazní barvu a lesk karosérie
� určen pro ruční leštění
� při aplikaci nutno použít měkkou tkaninu nebo houbu
� neaplikovat na přímém slunci

LEŠTÍCÍ SADA pro renovaciLEŠTÍCÍ SADA pro renovaci

� tato sada je vhodná na bodové opravy lak ,ů
ů ěr zné škrábance nebo ot ry od parkovaní

� i ě ůpro renovaci plastových sv tlometur enáč
nebo bodových oprav lak automobilů ů
a nábytku ve vysokém lesku

®

název barva objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

Polykar UBS, spray černá 500 ml 12 FN Xn ks 157,00 6,300 D �

Polykar UBS, pistol bí, še, če 1l 12 FN Xn ks 146,00 5,850 D �

barva obsah Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

bílá 0,2 l 22 Xn ks 78,50 3,140 D �

barva obsah Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

bílá 0,2 l 22 Xn ks 78,50 3,140 D �

objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 l 12 Xn ks 139,00 5,550 D �

1 l 12 Xn ks 124,00 4,960 D �

objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 l 12 Xn ks 163,00 6,500 D �

1 l 12 Xn ks 176,00 7,050 D �

objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 l 12 Xi F+ ks 128,00 5,100 D �

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ks 431,00 17,200 D �

filtr
propustnosti

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

125, 190 mu ks 2,93 0,117 D �

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, oranžová, černá ks 215,00 8,600 D �

Barva

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1 ks 590,00 23,600 D � N

před aplikací po aplikaci

1
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TECHNICKÉ SPREJE A ROZPRAŠOVAČE TECTANETECHNICKÉ SPREJE A ROZPRAŠOVAČE TECTANE

WD - 40 univerzální mazivo

Je okamžitě a maximálně účinné, rychle penetrující mazivo a konzervant.
Slučuje vlastnosti několika výrobků. Nepostradatelný pomocník kutilů
a profesionálů. Slouží jako ochrana před vlhkosti, oxidaci a solné mlze.
Ochranný prostředek kovových částí zbraní a loveckých pomůcek,
mazadlo bowdenů, kuličkových výsuvů, dveřních a okenních pantů,
elektronářadí apod. Slouží jako rozpouštědlo starých mazadel, uvolňuje
zalehlé a ztuhlé mechanismy, zámky. WD-40 lze aplikovat nástřikem
pomocí spreje nebo mechanického rozprašovače.

ČISTIČE

SERVIS A ÚDRŽBA

PÉČE

PROVOZNÍ KAPALINY

ZIMNÍ PROGRAM

KAROSÉRIE

tryska pro přesnou aplikaci

spray

spray

tryska pro
přesnou
aplikaci

450 ml

5 l

400, 150 ml

láhev z rozprašovačem

plastový kanystr

aerosolový sprej

BEZ
TOLUENU

2 trysky v 1

172

název
znak

nebezp.
objem

skl.
doba

bal
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Svářecí spray F+Xn 400 ml 36 12 ks 80,50 3,220 B �

Řetězový olej-spray F+ 400 ml 36 12 ks 80,50 3,220 B �

Spray na klínové řemeny F+ 400 ml 36 12 ks 109,00 4,360 B �

Silik.spray PP F+ 400 ml 36 12 ks 66,50 2,660 B �

Bílá vazelína F+ 400 ml 36 12 ks 100,00 4,000 B �

Řezný a vrtací olej F+Xn 400 ml 36 12 ks 119,00 4,760 B �

Indikátor netěsností F+ 400 ml 36 12 ks 73,50 2,940 B �

Měděná pasta ve spreji F+ 400 ml 36 12 ks 131,00 5,250 B �

Keramické mazivo F+ 400 ml 36 12 ks 154,00 6,150 B �

Teflon -spray F+ 400 ml 36 12 ks 98,00 3,920 B �

Nestékavé mazivo F+ 400 ml 36 12 ks 75,50 3,020 B �

Samosvařitelná páska 19 x 5 mm ks 79,00 3,160 B �

název
znak

nebezp.
objem

skl.
doba

bal
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Ochranný lak na motor F+Xn 400 ml 36 12 ks 109,00 4,360 B �

Elektro-kontakt spray F+Xn 400 ml 36 12 ks 72,00 2,880 B �

Spray na ochranu kabeláže proti
hlodavcům a kunám

F+Xi 400 ml 36 12 ks 150,00 6,000 B � N

Ochranný vosk F+ 400 ml 36 12 ks 103,00 4,120 B �

Leštěnka na chrom a nerez F+ 400 ml 36 12 ks 131,00 5,250 B �

Péče o kůži F+ 400 ml 36 12 ks 82,50 3,300 B �

Tekuté stěrače F Xi 400 ml 36 12 ks 59,50 2,380 B �

Cockpit spray-oranž, vanilka F+ 400 ml 36 12 ks 52,50 2,100 B �

Oživovač-čistič plastů F+ 400 ml 36 12 ks 82,50 3,300 B �

Čistič palubních desek

- citron, zelené jablko, anti tabák
F+ 400ml 36 12 �ks 52,50 2,100 B

název
znak

nebezp.
objem

skl.
doba

bal
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Autolak černý - mat F+Xn 400 ml 36 12 ks 109,00 4,360 B �

Autolak černý - lesk F+Xn 400 ml 36 12 ks 109,00 4,360 B �

Lak na ráfky - stříbrný F+Xi 400 ml 36 12 ks 126,00 5,050 B �

Lak na ráfky - chrom F+Xi 400 ml 36 12 ks 131,00 5,250 B �

Zinkový spray F+ 400 ml 36 12 ks 135,00 5,400 B �

Zink - Alu spray F+Xi 400 ml 36 12 ks 135,00 5,400 B �

Hliníkový sprej F+ 400 ml 36 12 ks 105,00 4,200 B �

Antikorozní ochrana F+Xn 400 ml 36 12 ks 100,00 4,000 B �

Ochrana dutin F+Xn 400 ml 36 12 ks 98,00 3,920 B �

Ochrana podvozků - kaučuk F+Xn 400 ml 36 12 ks 123,00 4,920 B �

název
znak

nebezp.
objem

skl.
doba

bal
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Rozmrazovač F+Xi 400 ml 36 12 ks 51,00 2,040 B �

Rozmrazovač skel F 450 ml 24 12 ks 51,00 2,040 B �

Rychlý start F+Xn 400 ml 36 12 ks 94,50 3,780 B �

objem
skl.

doba
bal
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

3 l 24 2 ks 41,40 1,660 B �

5 l 24 2 ks 65,00 2,600 B �

1l 24 8 ks 30,60 1,220 B �

5 l 24 2 ks 130,00 5,200 B �

Nemrznoucí kapalina do

ostřikovačů do - 20oC

název

Letní kapalina do ostřikovačů

název
znak

nebezp.
objem

skl.
doba

bal
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

100 ml 24 24 ks 63,00 2,520 B �

200 ml 24 36 ks 65,00 2,600 B �

400 ml 24 24 ks 119,00 4,760 B �

Univerzální mazivo WD-40 - SMART STRAW 450 ml 24 12 ks 145,00 5,800 B �

Univerzální mazivo WD-40

název
znak

nebezp.
objem

skl.
doba

bal
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Čistič skel 450 ml 24 12 ks 49,10 1,960 B �

Čistič brzd F+Xi 400 ml 36 12 ks 65,00 2,600 B �

Čistič karburátorů F+Xn 400 ml 36 12 ks 77,00 3,080 B �

Čistič disků Xi 450 ml 24 12 ks 51,00 2,040 B �

Čistič klimatizace F+ 400 ml 36 12 ks 149,00 5,950 B �

Aktivní čistič F+Xi N 400 ml 36 12 ks 131,00 5,250 B �

Pěnový aktivní čistič F+ 400 ml 36 12 ks 54,50 2,180 B �

Auto šampon - láhev Xi 450 ml 24 12 ks 38,50 1,540 B �

Odstraňovač tmelů ve spreji 400 ml 36 12 ks 93,00 3,720 B �

Odstraňovač hmyzu 450 ml 24 12 ks 42,00 1,680 B �

Uvolňovač šroubů F+ 400 ml 36 12 ks 73,50 2,940 B �

1
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představení hmoždinky KPR-PIKE a KPR(S)-FAST

rámové plastové hmoždinky

zatloukací, uzlovací hmoždinky

hmoždinky do sádrokartonu, samovrtné

talířové hmoždinky

ocelové kotvy MKT

okenní TURBO šrouby a příslušenství

chemické kotvy + příslušenství

stavební vruty RAPI-TEC 2010, HBS, BSP,

SK, univerzální vruty, terasové vruty

bity WERA

sady šroubováků

WERA impactor

208

209 - 210
211 - 212
212 - 213

214 - 215

218
219

220 - 225

226
227

228 - 229

216 - 217

KOTEVNÍ TECHNIKA

STAVEBNÍ VRUTY

BITY + ŠROUBOVÁKY WERA

montážní plechy k usazení rámu oken 206 - 207

MONTÁŽNÍ PLECHY K USAZENÍ RÁMU OKEN

příslušenství pro montáž obložkových

zárubní RITTINGHAUS

zadlabávací zámky HOBES

bezpečnostní a rozetové

kování ROSTEX - NOVINKA

interiérové dveřní kování BAJDA - NOVINKA

protiplechy pro obložkové zárubně

204 - 205

185 - 186

188 - 189

203

187

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ RITTINGHAUS

ZADLABÁVACÍ ZÁMKY, PROTIPLECHY PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ HOBES

BEZPEČNOSTNÍ A ROZETOVÉ KOVÁNÍ ROSTEX

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ BAJDA

CYLINDRICKÉ VLOŽKY FAB, ZADLABÁVACÍ ZÁMKY, ZAVÍRAČE, PŘÍDAVNÉ ZÁMKY ASSA ABLOY

skryté závěsy D-SIGN

cylindrické vložky pro vnitřní dveře FAB

úvod k zámkům, postup ři nákupu

souhrnná klasifikace dle EN 1935

zadlabávací zámky, panikové kování

závěsy pro obložkové zárubně, s regulací

dveřní zavírače SMART, DC

bezpečnostní kování, visací zámky

přídavné zámky a příslušenství

rozetové kování TONIC LINE

3-D nastavitelné závěsy pro dřevěné dveře

závěsy pro dřevěné dveře a okna

závěsy pro kovové dveře, krytky, šablony

návod k použití

174 - 176

192 - 193

190 - 191

177

193 - 197

178 - 179

198 - 199
200

201

202

180
181

182 - 183

184

Kování CEMOM MOATTI

KOVÁNÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ RITTINGHAUS, KOTEVNÍ TECHNIKA, STAVEBNÍ VRUTYKOVÁNÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ RITTINGHAUS, KOTEVNÍ TECHNIKA, STAVEBNÍ VRUTY

RAPI-TECRAPI-TECRAPI-TEC
vruty bez předvrtání

1731
3
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UPÍNACÍ TECHNIKA BESSEY

šroubové svěrky TPN / GZ

jednoruční svěrky EHZ a EZS, pérové svěrky

rychlá a profesionální montáž zárubní

230
231
232



3D - nastavitelné skryté záv  syě
ř bezfalcové řpro vnit ní dve e

3D-nastavitelné záv  sy proě
ř ě ř -      -d ev  né dve e 14 16 20mmØ

+ návod na montáž

Závěsy pro obložkové zárubně Závěsy pro kovové dveře
F 916-00-00/K

Francie, od r.1977

Skrýtý závěs W 1078 -00 -00 pravý /levý pant je určen pro interiérové, bezfalcové (bezpolo-
drážkové) dveře, ale může být použit i pro okna.
Pant umožňuje úhel otevření dveří 180 stupňů a je nastavitelný ve 3 směrech ( výška, šířka, tlak
na těsnění). Panty jsou při uzavření dveřního křídla neviditelné. Regulace se provádí pomocí
šestihranného klíče S = 4mm, šroubek na obr. se používá k nastavení výšky, šroubek“1“ “2“
se používá k nastavení šířky a přítlaku na těsnění současně. Pant nevyžaduje mazání, ani při
instalaci, ani během používání. V případě, že promazání je nutné ( kvůli pracovním podmínkám nebo
dlouhotrvající montáži) může být použit olejový sprej. Panty mají niklovou povrchovou úpravu.
Kluzné plochy jsou vyrobeny z nerezové oceli. Blokační šroub blokuje části pantů. Blokování„3“
se provádí po nastavení šroubu „2“

B) umístění
závěsů

C) rozměry frézované drážky na rámu a křídle

Tabulka platí za předpokladu, že panty jsou správně
seřízeny (všechny panty nesou zatížení) můžeme
vycházet z tabulky: Doporučovaná přípustná hmotnost
dveřního křídla závisí na počtu pantů a šířce dveřního
křídla, při výšce dveřního křídla min. 2000 mm. První
dveřní křídlo by mělo být vždy prozkoušeno.

Zátěžová tabulka:

Montážní protiplech

KOVÁNÍKOVÁNÍ

niklmosaznikl satin

povrchová úprava

Klasifikace dle EN 1935: 3.7.4.0.1.X.0.11
více na str. 177

Klasifikace dle EN 1935: 3.7.4.0.1.X.0.11
více na str. 177

Počet
závěsů

Šířka dveřního křídla (mm)

2

3

4

900800 1000

84kg 80kg 72kg

96kg 90kg 80kg

106kg 100kg 90kg

(  ) blokační3
šroub

(  ) nastavení2
šířky a tlaku

5 mm
musí být
dodrženo

40 kg

50 kg

60 kg

70 kg

80 kg

90 kg

100 kg

D-SIGN +
by

CERTIFIKÁTY NA PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST:
Požární odolnost: PN-EN 1634-1 : 2009
Odolnost proti kouři: PN-EN 1634-3 : 2006/AC

( ) 0÷3mm  výšková regulace1

174

SKRYTÉ ZÁVĚSY D-SIGN PRO „BEZFALCOVÉ“ INTERIÉROVÉ DVEŘE

D-SIGN+ W 1078-00-00 R/L

bronz s ochranným filmem

1
3
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balení 2 ks

název povrch. úprava balení kartón Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

W 1078-00-00/L, R nikl 2 32 ks 540,00 21,600 B �

W 1078-00-00/L, R mosaz 2 32 ks 595,00 23,800 B �

W 1078-00-00/L, R nikl satin 2 32 ks 595,00 23,800 B �

W 1078-00-00/L, R
bronz+ochr.

film
2 32 ks 740,00 29,600 B � N

Protiplech 1078-09-00 pozink 1 100 ks 38,30 1,530 B �

průměry otvorů pro šrouby by měly záviset na velikostech
šroubů a typu použitého dřeva, průměr šroubů max. 5 mm

regulace ve
3. směrech

A) vnější rozměry
skrytých pantů

Montážní list
na vyžádání



více na str. 177
Nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky.
Klasifikace dle EN1935: 1.4.2.0.1.X.0.6 více na str. 177

W 978R PRAVOSTRANNÉ DVEŘEW 978L LEVOSTRANNÉ DVEŘE

(1) 0÷3mm  výšková regulace

(2)

Regulace boční
Regulace přítlaku

Montážní protiplech
978-09-00

M4

M4

M4x40 mm

Sestava protiplech
a dva šrouby

Počet
závěsů

Šířka dveřního křídla (mm)

2

3

4

700600 800

50kg 46kg 42kg

56kg 51kg 48kg

63kg 57kg 53kg

900

40kg

45kg

50kg

1000

36kg

40kg

45kg

regulace ve
3. směrech

Záv  sy D-Sign 3D jsou ur ené pro moderní bezpolodrážkovéě č
interiérové dve e.ř
Úhel otev ení dve í 180°, regulace ve t ech sm  rech.ř ř ř ě
(výška,šířka a přítlak na těsnění)

Regulace se provádí imbusovým klí em (S=4mm):č
1 - regulace výšková
2 - regulace p ítlaku / regulaceř šířka

Záv  sy jsou bezúdržbové (není nutno „promazávat“ b  hemě ě
používání). Mají niklovou povrchovou úpravu a kluzné plochy jsou
z nerezové oceli. Lze použít pro dve e o tlouš ce 29 – 40mm.ř ť

D-SIGN
by

175

Balení 2 ks

CERTIFIKÁTY NA PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST:
Požární odolnost: PN-EN 1634-1: 2009

název povrch. úprava balení kartón Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

W 978-00-00/L nikl 2 52 ks 421,00 16,800 B �

W 978-00-00/R nikl 2 52 ks 421,00 16,800 B �

W 978-00-00/L nikl satin 2 52 ks 467,00 18,700 B �

W 978-00-00/R nikl satin 2 52 ks 467,00 18,700 B �

název povrch. úprava balení kartón Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

978-09-00 pozink 1 100 ks 30,00 1,200 B �

Montážní protiplech se šrouby

A) rozměry C) rozměry frézované drážky na
rámu a křídle

B) umístění závěsů

1
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SKRYTÉ ZÁVĚSY D-SIGN PRO „BEZFALCOVÉ“ INTERIÉROVÉ DVEŘE

D-SIGN W 978-00-00 R/L

Zátěžová tabulka

průměry otvorů pro šrouby by měly záviset na velikostech
šroubů a typu použitého dřeva, průměr šroubů max. 5 mm

3 mm
musí být
dodrženy

sada: montážní protiplech se dvěma metrickými závity + 2 šrouby M4x40



Ekonomická varianta skrytých pantů bez regulace - SIMPLY

176

� doplňuje řadu skrytých závěsu  D-SIGN W978 a D-SIGN+ W1078
� dostatečně robustní, vhodný i pro težší bezfalcové dveře
� povrchová úprava pozink bílý a šedá RAL 7165
� nosnost 96 kg při šířce dveří 80cm na 3 závěsy
� bez regulace

*) prášková barva RAL 7165

D-SIGN SIMPLY W 978-00-00 R/L - bez regulace

� doplňuje řadu skrytých závěsů D-SIGN W978 a D-SIGN+ W1078
� Jednoduchá, levná varianta skrytých pantů D-SIGN
� bez regulace
� pro lehké interiérové dveře
� povrchová úprava pozink
� panty jsou při uzavření dveřního křídla neviditelné.

D-SIGN SIMPLY W 1078-00-00 R/L - bez regulace PŘIPRAVUJEME

Nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky:

Počet
závěsů

Šířka dveřního křídla (mm)

2

3

4

800700 900

46kg 42kg 40kg

51kg 48kg 45kg

55kg 50kg 48kg

bez
regulace

25,5 25,5

18

6
0

,7

8
2

,2

8
6

,2

4
7
,2

6

14,8

název povrch. úprava Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

W 978-00-00/SIMPLY pozink bílý ks 164,00 6,550 B �

W 978-00-00/SIMPLY šedá * ks 177,00 7,100 B � N

Mj / karton

50

50

1
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Nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky:

Počet
závěsů

Šířka dveřního křídla (mm)

2

3

4

800700 900

88kg 84kg 80kg

100kg 96kg 90kg

110kg 106kg 100kg

bez
regulace

*) prášková barva RAL 7165

název povrch. úprava Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

W 1078-00-00/SIMPLY pozink bílý ks 230,00 9,200 B � N

W 1078-00-00/SIMPLY šedá* ks 267,00 10,700 B � N

Mj / karton

50

50



Čtvrté číslo Páté číslo Šesté číslo Sedmé číslo Osmé číslo

Použitelnost
oheň/kouř

Bezpečnost
Odolnost proti

korozi
Bezpečnost

Skupina
závěsy

Prov. Kategorie Použití Třída
Počet zkušeb.

cyklů
Třída Hmotnost kg

Možná třída
k dosažení

Možná třída k
dosažení

Možná třída k
dosažení

Možná třída k
dosažení

Třída

lehké 1 okna 3 10 000 0 10 0 nebo 1 1 0, 1, 2, 3, 4 0 nebo 1 1

lehké 1 okna 3 10 000 1 20 0 nebo 1 1 0, 1, 2, 3, 4 0 nebo 1 2

Dveře

okna

mírné 2 dveře 7 200 000 1 20 0 nebo 1 1 0, 1, 2, 3, 4 0 nebo 1 4

lehké 1 okna 3 10 000 2 40 0 nebo 1 1 0, 1, 2, 3, 4 0 nebo 1 5

Dveře

okna

Mírné 2 Dveře 7 200 000 2 40 0 nebo 1 1 0, 1, 2, 3, 4 0 nebo 1 7

Lehké 1 okna 3 10 000 3 60 0 nebo 1 1 0, 1, 2, 3, 4 0 nebo 1 8

Dveře

okna

Mírné 2 dveře 7 200 000 3 60 0 nebo 1 1 0, 1, 2, 3, 4 0 nebo 1 10

Těžké 3 dveře 7 200 000 4 80 0 nebo 1 1 0, 1, 2, 3, 4 0 nebo 1 11

Velmi těžké 4 dveře 7 200 000 5 100 0 nebo 1 1 0, 1, 2, 3, 4 0 nebo 1 12

Velmi těžké 4 dveře 7 200 000 6 120 0 nebo 1 1 0, 1, 2, 3, 4 0 nebo 1 13

Velmi těžké 4 dveře 7 200 000 7 160 0 nebo 1 1 0, 1, 2, 3, 4 0 nebo 1 14

0, 1, 2, 3, 4 0 nebo 1 93 60 0 nebo 1 1lehké 1 4 25 000

1 0, 1, 2, 3, 4 0 nebo 1 6

0, 1, 2, 3, 4 0 nebo 1 3

lehké 1 4 25 000 2 40 0 nebo 1

lehké 1 4 25 000 1 20 0 nebo 1 1

Třída využití
Cykly ve zkouškách

odolnosti
Hmotnost zkouš. dveří

První číslo Druhé číslo Třetí číslo

dle EN 1935 - Stavební kování - jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody

Povrchové úpravy pantů CEMOM MOATTI dle EN 1670
Kód povrchové

úpravy
Povrchová úprava

Třída odolnosti proti
korozi dle EN 1670

8005 pozink bílý 2

8013 pozink žlutý 3

8021 měď patina 0

8031 mosaz 0

8034 stará mosaz 0

8050 nikl 1

8054 nikl satin 0

RAL prášková barva 3

Vysvětlení konkrétního značení pantu na příkladu.

např. pant pozink žlutý na str. 180F 848-00-00
klasifikace dle EN 1935 : 2.7.2.0.1.3.0.7
1. číslo " "- zatížení mírné2
2. číslo " "- testováno na 200.000 cyklů7
3. číslo " "- hmotnost zkoušených dveří 40 kg2
4. číslo " "- nevhodná  použitelnost pro oheň nebo kouř0
5. číslo " "- bezpečnost - závěsy jsou bezpečné1
6. číslo " "- odolnost proti korozi vysoká dle EN 16703
7. číslo " "- nevhodnost pro použití ve dveřích se zvýšenou0

odolností proti vniknutí

8. číslo " "- skupina závěsu dle EN 1935 -závěs č.77

Souhrnná klasifikace

1
3

/1
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VYSVĚTLIVKY k tabulce souhrnná klasifikace:
čtvrtá číslice; použitelnost oheň / kouř

0 – nevhodné pro použití v ohnivzdorných a proti kouři těsnících
dveřních systémech
1 - vhodné pro použití v ohnivzdorných a proti kouři těsnících dveřních
systémech, takové hodnocení vyžaduje zvláštní zkoušky EN 1634-1

pátá číslice; bezpečnost
Všechny závěsy jsou bezpečné pro používání. Proto je určena pouze
1. třída.

šestá číslice; odolnost proti korozi v závislosti na povrchové úpravě*
(viz tabulka výše uvedená „Povrchové úpravy pantů..)

sedmá číslice; odolnost proti vniknutí
0 – nevhodné pro použití ve dveřních systémech se zvýšenou
odolností proti vniknutí
1 - vhodné pro použití ve dveřních systémech se zvýšenou odolností

proti vniknutí . Takové hodnocení vyžaduje zvláštní zkoušky, na
které se nevztahuje norma EN 1935

osmá číslice; třída závěsu
1 -14 podle EN 1935

Odolnost proti korozi v závislosti na povrchové úpravě
(šesté číslo - žlutý sloupec v tabulce Souhrnná klasifikace)
0 – neurčitá odolnost proti korozi
1 – nízká odolnost proti korozi; prostředí, která jsou normálně suchá,

včetně většiny vnitřních prostorů
2 – střední odolnost; prostředí, která jsou mnohdy vlhká, ve většině

normálních venkovských prostředí a v oblastech  blízko měst, včetmě
vnitřních prostorů, do nichž může proniknout vlhkost

3 – vysoká odolnost – prostředí, která jsou často vlhká a nebo jsou
vystavena malému znečištění oxidem siřičitým, kyselinou, alkáliemi
nebo solí, včetně některých zvláště vlhkých vnějších prostorů a
většiny venkovního prostředí.

4 – velmi vysoká odolnost; velmi znečištěná prostředí v oblastech,
které jsou vystaveny současně průmyslovému a mořskému
znečištění

značení pantů: - kde X je číslo třídy odolnostiEN1935: 2.7.3.0.1. .0.10X
proti korozi dle konkrétní povrchové úpravy



224-01-00 / A vrchní díl
povrchová úprava: pozink bílý, nikl
balení: 750 ks

117-02-00 /E spodní díl
povrchová úprava: nikl, pozink bílý, mosaz, měď, nikl satin, trytanko
balení: 250 ks

Závěsy pro obložkové zárubně

117-01-00 /A vrchní díl
povrchová úprava: nikl, pozink bílý,pozink žlutý,  mosaz, měď, nikl satin, trytanko
balení: 500 ks

117-01-00 /G vrchní díl
povrchová úprava: nikl, pozink bílý
balení: 250 ks

117-02-00 /D spodní díl
povrchová úprava: nikl,nikl satin,  trytanko (lak satin)
balení: 250 ks

EN1935: 2.7.3.0.1.X.0.10

EN1935: 2.7.3.0.1.X.0.10

lak satin (trytanko)nikl

EN1935: 2.7.3.0.1.X.0.10

EN1935: 2.7.3.0.1.X.0.10

Závěs s prodlouženým šroubem.
použití: dveře s protipožární odolností

EN1935: 2.7.3.0.1.X.0.10

kovový trnkovový trn

plastový návlek

C 735-00-00 kovový držák obložek
povrchová úprava: pozink bílý
balení: 200 ks

h

plastový návlek

NOVINKA

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

117-02-00/E nikl 250 ks 14,30 0,570 B �

117-02-00/E pozink bílý 250 ks 12,80 0,510 B �

117-02-00/E mosaz 250 ks 16,90 0,675 B �

117-02-00/E měď patina 250 ks 19,10 0,765 B �

117-02-00/E nikl satin 250 ks 29,60 1,180 B �

117-02-00/E trytanko 200 ks 23,50 0,940 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

117-01-00/G pozink bílý 500 ks 6,95 0,278 B �

117-01-00/G nikl 500 ks 8,70 0,348 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

117-02-00/AB pozink bílý 250 ks 12,30 0,492 B � N

117-02-00/AB pozink žlutý 250 ks 12,30 0,492 B � N

117-02-00/AB nikl 250 ks 13,90 0,555 B � N

117-02-00 /AB spodní díl
povrchová úprava: nikl, pozink bílý, žlutý

250 ksbalení:
max 40kg na 3 závěsynosnost:

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

224-01-00/A pozink bílý 750 ks 3,94 0,158 B �

224-01-00/A pozink žlutý 750 ks 4,07 0,163 B �

224-01-00/A nikl 750 ks 4,58 0,183 B �
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název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

117-01-00/A nikl 500 ks 5,60 0,224 B �

117-01-00/A pozink bílý 500 ks 4,91 0,196 B �

117-01-00/A pozink žlutý 500 ks 4,91 0,196 B � N

117-01-00/A mosaz 500 ks 7,90 0,316 B �

117-01-00/A měď patina 500 ks 9,40 0,376 B �

117-01-00/A nikl satin 500 ks 12,20 0,488 B �

117-01-00/A trytanko 500 ks 9,80 0,392 B �

s jedním šroubem pro  jednodušší montáž

Cemom Cebav - plastový držák obložek
materiál: černý plast
balení: 200 ks

53
6

6

název barva balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

117-02-00/D nikl 250 ks 10,70 0,428 B �

117-02-00/D nikl satin 250 ks 29,80 1,190 B �

117-02-00/D trytanko 200 ks 23,20 0,930 B �

117-02-00/D pozink bílý 250 ks 9,65 0,386 B � N

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
EAN

Držák CEBAV 573 plast černý 200 ks 15,30 0,610 B �

název
h (rozteč)

mm
povrch. úprava balení Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

C 735-00-00 5,8 pozink 200 ks 14,10 0,565 B �

C 735-00-00 7,8 pozink 200 ks 14,10 0,565 B �

C 735-00-00 8,8 pozink 200 ks 14,10 0,565 B �

C 735-00-00 9,8 pozink 200 ks 14,10 0,565 B �



Nastavitelné pro obložkové zárubně boční nastavení + nastavení výšky

117-01-00 /A/REG vrchní díl
Seřízení se provádíme imbus klíčem
povrchová úprava: nikl
balení: 500 ks

117-01-00 /G/REG vrchní díl
Závěs s prodlouženým šroubem.
Použití: dveře s protipožární odolností
Seřízení se provádíme imbus klíčem
povrchová úprava: nikl
balení: 500 ks

117-02-00/D/REG spodní díl
Seřízení se provádíme imbus klíčem
povrchová úprava: balení:nikl 250 ks

117-02-00/E/REG spodní díl
Seřízení se provádíme imbus klíčem
povrchová úprava: nikl
balení: 250 ks

plastový návlek

regulace
výšky

regulace
boční

Plastový Držák obložek CEBA/reg
pro nastavitelné panty

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

117-01-00/A/REG nikl 500 ks 21,10 0,845 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

117-01-00/G/REG nikl 500 ks 26,50 1,060 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

117-02-00/D/REG nikl 250 ks 30,70 1,230 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

117-02-00/E/REG nikl 250 ks 32,40 1,300 B �
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EN1935: 2.7.3.0.1.1.0.10 EN1935: 2.7.3.0.1.1.0.10

EN1935: 2.7.3.0.1.1.0.10 EN1935: 2.7.3.0.1.1.0.10

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
EAN

Držák CEBAV 573 plast černý 200 ks 13,60 0,545 B �



pozink bílý - EN1935: 4.7.6.0.1.2.0.13
pozink žlutý - E 1935: 4.7.6.0.1.3.0.13N

F 848-00-00 nastavitelný     14 mm
balení: 50 ks (50ks SD 848-02 + 50ks VD 848-01)

pozink bílý, žlutýpovrchová úprava:
únosnost pro 3 závěsy: 45 kg

S 529-00-00šablona:

pozink bílý - EN1935: 2.7.2.0.1.2.0.7
pozink žlutý - 1935: 2.7.2.0.1.3.0.7EN

pozink bílý - EN1935: 2.7.3.0.1.2.0.10
pozink žlutý - En1935: 2.7.3.0.1.3.0.10

F 816-00-00 nastavitelný     16 mm
balení: 50 ks (50ks SD 816-02 + 50ks VD 816-01)
povrchová úprava: pozink bílý, žlutý
únosnost pro 3 závěsy: 68 kg

S 529-00-00šablona:

pozink bílý - E 1935: 4.7.6.0.1.2.0.13N
pozink žlutý - E 1935: 4.7.6.0.1.3.0.13N

Fb 916-00-00 nastavitelný s fixací     20 mm
balení: 50 ks (50ks SD Fb916-02 + 50ks VD Fb916-01)

pozink bílý, žlutýpovrchová úprava:
únosnost pro 3 závěsy: 135 kg

S 916-00-00šablona:

F 916-00-00 nastavitelný     20 mm
balení: 50 ks (50ks SD F916-02 + 50ks VD F916-01)

pozink bílý, žlutýpovrchová úprava:
únosnost pro 3 závěsy: 135 kg

S 916-00-00šablona:

Nastavitelné závěsy pro dřevěné dveře

vyšší kvalita za stejnou
cenu!!!

Nová povrchová úprava u
nastavitelných pantů
- odstín žlutý zinek v
dodatečné úpravě pomocí
neutrálního  laku, který
zajišťuje dokonalejší
barevnost a vyšší odolnost
proti korozi - zvýšení
odolnosti proti korozi
z  hodnoty  2  na hodnotu  3.

horní část závěsu

plastová vložka

otočný šroub

výsuvný kolík

spodní část závěsu

seřizovací šroub

specifikace:
- nastavitelný závěs ve 3 směrech

Fixační šroub

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

F 848-00-00 pozink bílý 50 ks 52,50 2,100 B �

F 848-00-00 pozink žlutý 50 ks 52,50 2,100 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

F 816-00-00 pozink bílý 50 ks 61,00 2,440 B �

F 816-00-00 pozink žlutý 50 ks 61,00 2,440 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

F 916-00-00 pozink bílý 50 ks 115,00 4,600 B �

F 916-00 00 pozink žlutý 50 ks 115,00 4,600 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Fb 916-00-00 pozink bílý 50 ks 168,00 6,700 B �

Fb 916-00-00 pozink žlutý 50 ks 168,00 6,700 B �
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A 934-00-00
balení: 500 ks (500ks SD 934-02 + 500ks VD 934-01)

pozink bílý, žlutýpovrchová úprava:
únosnost pro 3 závěsy: 45 kg

S 642-00-00šablona:

E 583-00-00/M
balení: 500 ks (1000ks 583-01, 500ks 583-02, 500ks 583-03)

pozink bílý, žlutýpovrchová úprava:
únosnost pro 3 závěsy: 90 kg

S 670-00-00šablona:

EN1935: 3.7.4.0.1.X.0.11

EN1935: 4.7.5.0.1.X.0.12

EN1935: 4.7.5.0.1.X.0.12268-00-00
balení: 100 ks (100ks SD + 100ks VD)

mosazpovrchová úprava:
113 kgúnosnost pro 3 závěsy:

S 720-00-00šablona:

EN1935: 2.7.2.0.1.X.0.7

Závěsy pro dřevěné dveře Závěsy pro dřevěná okna
EN1935: 1.4.2.0.1.X.0.665-00-00

balení: 1000 ks (1000ks SD 65-02 + 1000ks VD 65-01)
pozink bílý, žlutýpovrchová úprava:

45 kgúnosnost pro 3 závěsy:
S 532-00-00šablona:

EN1935: 2.7.2.0.1.X.0.7138-00-00
balení: 1000 ks (1000ks SD 138-02 + 1000ks VD 138-01)

pozink bílý, žlutýpovrchová úprava:
45 kgúnosnost pro 3 závěsy:

S 534-00-00šablona:

103-00-00
balení: 1000 ks (1000ks 103-03-00/A čep + 3000ks 103-01-00)

pozink bílý, žlutýpovrchová úprava:
45 kgúnosnost pro 3 závěsy:

S 665-00-00šablona:

75-00-00
balení: 750 ks (750ks 75-01SD + 750ks 75-02VD)

měď patinapovrchová úprava:
45 kgúnosnost pro 3 závěsy:

S 534-00-00šablona:

Závěsy pro dřevěná okna 61-00-70/35
balení: 25 250 2500 ks ( ks 61-01 SD + ks 61-02VD)

pozink bílý, bílá RAL9016povrchová úprava:
45 kgúnosnost pro 3 závěsy:

S 5 4-00-00šablona: 5

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

A 934-00-00 pozink bílý 500 ks 10,40 0,416 B �

A 934-00-00 pozink žlutý 500 ks 10,40 0,416 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

65-00-00 pozink bílý 1000 ks 7,15 0,286 B �

65-00-00 pozink žlutý 1000 ks 7,15 0,286 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

E 583-00-00/M pozink bílý 500 ks 26,00 1,040 B �

E 583-00-00/M pozink žlutý 500 ks 26,00 1,040 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

61-00-70/35 pozink bílý 250 ks 8,50 0,340 B �

61-00-70/35 bílá RAL 9016 250 ks 16,30 0,650 B �

Plastové krytky - horní
díl+spodní díl+podložka

PVC bílá 500 ks 5,75 0,230 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

268-00-00 mosaz 100 ks 39,80 1,590 B �

268-00-00 stará mosaz 100 ks 51,00 2,040 B � N

268-00-00 měď patina 100 ks 46,60 1,860 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

103-00-00/A pozink bílý 1000 ks 20,40 0,815 B �

103-00-00/A pozink žlutý 1000 ks 20,40 0,815 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

75-00-00 měď patina 750 ks 16,00 0,640 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

138-00-00 pozink bílý 1000 ks 6,50 0,260 B �

138-00-00 pozink žlutý 1000 ks 6,50 0,260 B �
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Dekorativní plastové krytky

Dekorativní plastové krytky pro nastavitelné závěsy
balení: 100 ks (pro 50 závěsů)

Chrom

Bílá

Antik mosaz

Mosaz

Hliník

Matný nikl

F 916-00-00/K
únosnost pro 3 závěsy: 135 kg

Závěsy pro kovové dveře

51
58

10
9 

- 1
14 26

20 - 0,220 - 0,2 20

57

8,
6

8,
4

7,
2

7,
05

32
9

18
32 9,
5 

x 
2

0÷
5

re
gu
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ce

A213-00-00/B
balení: 250 ks (VD 213-01+SD213-02)

pozink žlutýpovrchová úprava:
68 kgúnosnost pro 3 závěsy:

EN 2.7.3.0.1.X.0.10

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

213-00-00/B žlutý zinek 100 ks 6.70 0.268 B �250

C 838-00-00
balení: 200 ks

117-02-00/L (117-02-004/M)
balení: 200 ks

mosazpovrchová úprava:
únosnost pro 3 závěsy: 45 kg

117-02-00/M
plastový návlek

117-02-00/L
kovový trn

pant

pro svar

ukázka sestavy
(117-02-00/L + C 838-00-00)

E 1000-00-00
balení: 500 ks

ukázka sestavy
(F 916-00-00/K + E 1000-00-00)

POLYAMID

bodový svar
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kód krytky pro závěs pro průměr barvy balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

648-01-03 F848-00-00 14 mm matný nikl 100 ks 10,80 0,432 B �

648-01-03 F848-00-00 14 mm hliník, antik mosaz 100 ks 10,80 0,432 B �

648-01-03 F848-00-00 14 mm chrom, mosaz 100 ks 9,80 0,392 B �

648-01-03 F848-00-00 14 mm bílá 100 ks 4,20 0,168 B �

648-01-03 F848-00-00 14 mm bronz 100 ks 10,80 0,432 B �

596-01-03 F816-00-00 16 mm matný nikl 100 ks 11,30 0,452 B �

596-01-03 F816-00-00 16 mm hliník, antik mosaz 100 ks 11,30 0,452 B �

596-01-03 F816-00-00 16 mm chrom, mosaz 100 ks 10,40 0,416 B �

596-01-03 F816-00-00 16 mm bílá 100 ks 4,45 0,178 B �

596-01-03 F816-00-00 16 mm bronz 100 ks 11,30 0,452 B �

916-01-03 F916-00-00 20 mm matný nikl 100 ks 14,00 0,560 B �

916-01-03 F916-00-00 20 mm hliník, antik mosaz 100 ks 14,00 0,560 B �

916-01-03 F916-00-00 20 mm chrom, mosaz 100 ks 13,10 0,525 B �

916-01-03 F916-00-00 20 mm bílá 100 ks 6,10 0,244 B �

916-01-03 F916-00-00 20 mm bronz 100 ks 14,00 0,560 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

F 916-00-00/K pozink bílý 500 ks 130,00 5,200 B �

F 916-00-00/K pozink žlutý 500 ks 130,00 5,200 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

E 1000-00-00 pozink 500 ks 35,30 1,410 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

117-02-00/L mosaz-kov.trn 200 ks 23,00 0,920 B �

117-02-00/M mosaz-plast.trn 200 ks 24,80 0,990 B �

název povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

C 838-00-00 pozink 200 ks 16,60 0,665 B �



S 978-00-00
W 978-00-00 R/LS 1078-00-00

W 1078-00-00 R/L

Š CEMOMABLONY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSŮ

Šablony pro skryté závěsy Šablony pro nastavitelné panty

S 529-00-00

F 816-00-00

F 848-00-00

S 916-00-00

F 916-00-00

Fb 916-00-00

Šablony na závěsy pro obložkové zárubně a ostatní

S 770-00-00

117-01-00+

117-02-00+C735-00-00

S 720-00-00

268-00-00

S 642-00-00

A 934-00-00

S 534-00-00

138-00-00

S 532-00-00

65-00-00

S 665-00-00

E 103-00-00

S 670-00-00

E 583-00-00/M
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název pro závěs Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

S 978-00-00 W 978-00-00 ks 6 520,00 261,000 B �

S 1078-00-00 W 1078-00-00 ks 6520,00 261,000 B �

název pro závěs Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

S 529-00-00 F 816-00-00, F 848-00-00 ks 945,00 37,800 B �

S 916-00-00 F 916-00-00, Fb916-00-00 ks 945,00 37,800 B �

název pro závěs Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

S 534-00-00 138-00-00 ks 675,00 27,000 B �

S 642-00-00 A 934-00-00 ks 675,00 27,000 B �

S 532-00-00 65-00-00 ks 675,00 27,000 B �

S 665-00-00 E 103-00-00 ks 675,00 27,000 B �

S 670-00-00 E 583-00-00/M ks 675,00 27,000 B �

S 770-00-00 117-01-00+117-02-00+ C 735-00-00 ks 675,00 27,000 B �

S 720-00-00 268-00-00 ks 675,00 27,000 B �



Doporučujeme použít šablonu.
Při použití šablony prosíme postupovat následovně:
1. PŘÍPRAVA
- Položit křídlo dveří na rám
- .Nasadit klíny (nejsou dodávány se šablonou), aby se nastavila „a“ šířka  Respektovat
nastavení závěsu
2. OTVOR
- -Křídlo dveří neměnit pozici při vrtání
- Použít vrták dodaný se šablonou
- Vrtat až do správné hloubky
3 - 4. RÁMOVÝ DÍL, MONTÁŽ
- Hladký a šroubový čep nasadit do otvorů kolmo
- Šroub zašroubovat klíčem nebo elektrickým šroubovákem (klíč a špička
šroubováku patří k sadě šablony)
POZOR! - dodržovat u celého šroubeníKolmost

- Dodržet otáčky a kroutící momentpod 300 ot./min pod 10 Nm
- Pokud by překročil kroutící moment 10 Nm, najít příčinu a odstranit
5 - 6. HORNÍ DÍL, MONTÁŽ
- Nastavit dveře, aby se umožnila jednoduchá práce; horní díl seřídit podle odstavce 3 - 4
7. MONTÁŽ A NASTAVENÍ DVEŘÍ
- rám nainstalovat vertikálně
- nastavit dveře na rámu
- nastavit x, y, z
- u Fb závěsu využít blokovací šroub
- upevnit krytky

Určení

Šablona S 529-00-00/A Z = + 1 / -2 mm

Šablona S 529-00-00 Z = + 3 mm

Krytky 648-03-01

Dřevěné dveře

F 848-00-00 / A PN-EN 1935 2 7 2 0 1 2 0 7 N°: DZ_5_2005

POZNÁMKA:

Je třeba namazat
vždy po 25.000 cyklech

Návod k použití
1
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Zadlabávací zámky
Zámek zadlabací obyčejný, bez převodu, jednozápadový K 103

pravo-levý
jednozápadový
bez převodu
otvory pro dělené štíty
rozměr ořechu 8x8 mm platí pro všechny zámky
1 klíč

Firma Hobes navazuje na významnou tradici, která sahá do roku 1950, kdy byla v Horním Benešově zahájena výroba zadlabávacích zámků ještě
pod jménem Brano. Novodobá historie firmy začíná privatizací státního podniku v roce 1992 a založením firmy HOBES, spol. s r.o. Následující
období je charakterizováno rozsáhlými investicemi do technologického zařízení, informatiky a expanzí na zahraniční trhy. Výrobky vysoké hodnoty
uspokojují očekávání zákazníků.

Zámek zadlabací obyčejný, bez převodu, dvouzápadový K 134

Zámek zadlabací obyčejný, bez převodu, jednozápadový 01-15

Zámek zadlabací obyčejný, bez převodu, dvouzápadový 536

72/60 90/60

72/80 90/80

pravo-levý
jednozápadový
bez převodu
otvory pro dělené štíty
rozměr ořechu 8x8 mm platí pro všechny zámky
1 klíč

pravo-levý
dvouzápadový
bez převodu
otvory pro dělené štíty
rozměr ořechu 8x8 mm platí pro všechny zámky
1 klíč

pravo-levý
dvouzápadový
bez převodu
otvory pro dělené štíty
rozměr ořechu 8x8 mm platí pro všechny zámky
1 klíč

Kód - druh - povrch.
úprava

rozteč (mm)
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

K 103 P/L ZB 72 1 ks 138,00 5,500 D � N

K 103 P/L ZŽ 72 1 ks 157,00 6,300 D � N

Kód - druh - povrch.
úprava

rozteč (mm)
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

01-15 P/L ZB 90 1 ks 140,00 5,600 D � N

01-15 P/L ZŽ 90 1 ks 158,00 6,300 D � N

Kód - druh - povrch.
úprava

rozteč (mm)
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

K 134 P/L ZB 72 1 ks 176,00 7,050 D � N

K 134 P/L ZŽ 72 1 ks 195,00 7,800 D � N

Kód - druh - povrch.
úprava

rozteč (mm)
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

536 C P/L ZB 90 1 ks 146,00 5,850 D � N

536 C P/L ZŽ 90 1 ks 164,00 6,550 D � N
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Vícebodový zámek K 125 a K 119

K 119
pravo-levý
dvouzápadový
s převodem

podle ČSN P ENV 1627BT 2
dle prEN 15625BT 3

Varianty:
C čelo 20 mm
PP protipožární

Zámek zadlabací obyčejný, bez převodu, dvouzápadový K 111

90/80

Zámek zadlabací obyčejný, bez převodu, dvouzápadový 540

72/60 K 125

K 119

Kód - druh - povrch.
úprava

rozteč (mm)
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

K 119 P/L ZB 90 10 ks 1 200,00 48,000 D � N

K 119 P/L ZŽ 90 10 ks 1 250,00 50,000 D � N

90/80

K125
pravo-levý
dvouzápadový
s převodem

dle prEN 15625BT 3

protiplech
K125

90/80

jednozápadový
bez převodu
otvory pro dělené štíty

pravo-levý

pravo-levý
jednozápadový
bez převodu
otvory pro dělené štíty

Kód - druh - povrch.
úprava

rozteč (mm)
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

K 125 P/L ZB 90 10 ks 1 370,00 55,000 D � N

K 125 P/L ZŽ 90 10 ks 1 420,00 57,000 D � N

50 ks 14,70 0,590 D � N

50 ks 20,80 0,830 D � NK 125 protiplech ZŽ

K 125 protiplech ZB

Kód - druh - povrch.
úprava

ořech
spodní
(mm)

rozteč
(mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

K 111.4 P/L ZB 4 x 4 72 25 ks 158,00 6,300 D � N

K 111.4 P/L ZŽ 4 x 4 72 25 ks 176,00 7,050 D � N

K 111 P/L ZB 6 x 6 72 1 ks 158,00 6,300 D � N

K 111 P/L ZŽ 6 x 6 72 1 ks 176,00 7,050 D � N

Kód - druh - povrch.
úprava

ořech
spodní
(mm)

rozteč
(mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

540.4 C P/L ZB 4 x 4 90 30 ks 211,00 8,450 D � N

540.4 C P/L ZŽ 4 x 4 90 30 ks 229,00 9,150 D � N

540 C P/L ZB 6 x 6 90 1 ks 211,00 8,450 D � N

540 C P/L ZŽ 6 x 6 90 1 ks 229,00 9,150 D � N
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PROTIPLECHY PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PROTIPLECH K 180

PROTIPLECH K 182

zinek bílý (ZB)

PROTIPLECH K 191 Univerzální (rovný)

PROTIPLECH K 192 A univerzální
(úhlový se zaoblenými rohy)

PROTIPLECH K 193 A univerzální
(tvar U s plastovou vaničkou)

Protiplech  K 192  univerzální

zinek žlutý (ZŽ)

zinek bílý

zinek žlutý

zinek bílý

zinek žlutý

zinek bílý

zinek žlutý

zinek bílý

zinek žlutý

zinek bílý

zinek žlutý

Kód - druh - povrch.
úprava

rozteč zámků
(mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

K 180 pravý ZB 90 50 ks 22,00 0,880 D �

K 180 levý ZB 90 50 ks 22,00 0,880 D �

K 180 pravý ZŽ 90 50 ks 28,20 1,130 D �

K 180 levý ZŽ 90 50 ks 28,20 1,130 D �

Kód - druh - povrch.
úprava

rozteč zámků
(mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

K 182 pravý ZB 72 50 ks 20,80 0,830 D �

K 182 levý ZB 72 50 ks 20,80 0,830 D �

K 182 pravý ZŽ 72 50 ks 26,90 1,080 D �

K 182 levý ZŽ 72 50 ks 26,90 1,080 D �

Kód - druh - povrch.
úprava

rozteč zámků
(mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

K 191 ZB 90 ; 72 50 ks 23,30 0,930 D �

K 191 ZŽ 90 ; 72 50 ks 29,40 1,180 D �

Kód - druh - povrch.
úprava

rozteč zámků
(mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

K 192 A ZB 90 ; 72 50 ks 26,90 1,080 D �

K 192 A ZŽ 90 ; 72 50 ks 33,00 1,320 D �

Kód - druh - povrch.
úprava

rozteč zámků
(mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

K 193 A ZB 90 ; 72 50 ks 39,20 1,570 D �

K 193 A ZŽ 90 ; 72 50 ks 45,30 1,810 D �

Kód
rozteč zámků

(mm)
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

K 192 ZB 90 ; 72 50 ks 25,70 1,030 D �

K 192 ZŽ 90 ; 72 50 ks 31,80 1,270 D �
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Rostex bezpečnostní kování 802

Rostex bezpečnostní kování R4

ROSTEX bezpečnostní kování

Rostex bezpečnostní kování RX1

Rostex bezpečnostní kování 807

Rostex bezpečnostní kování R1

Rostex bezpečnostní kování s krytem vložky

Rostex bezpečnostní kování bez krytu vložky

Bezpečnostní kování je určeno na vstupní dveře otevírané dovnitř i ven,

tloušťka dveří 38-55 mm, dále po 15 mm až do tloušťky dveří 100 mm.

Doporučujeme použít cylindrickou vložku ve 3. BT odolnou proti odvrtání.

bez cylindrické vložky je bezpečnostní kování určeno na vstupní dveře otevírané

dovnitř i ven, tloušťka dveří 40-50 mm, dále po 10 mm až do tloušťky dveří 100 mm.

Bezpečnostní třída:

Bezpečnostní třída:

Bezpečnostní třída:

Bezpečnostní třída:

Bezpečnostní třída:Rozteč:

Rozteč:

Rozteč:

Rozteč:

Rozteč:Varianta:

Varianta:

Varianta:

Varianta:

Varianta:

90, 72 mm

90, 72 mm

90, 72 mm

90, 72 mm

90, 72 mmklika-knoflík

klika-madlo

klika-knoflík

klika-madlo

klika-klika

klika-knoflík

klika-klika

Bezpečnostní kování je určeno na vstupní dveře otevírané dovnitř i ven,

tloušťka dveří 38-55 mm, dále po 15 mm až do tloušťky dveří 100 mm.

Doporučujeme použít cylindrickou vložku ve 3. BT odolnou proti

odvrtání.

bez cylindrické vložky je bezpečnostní kování určeno na vstupní dveře

otevírané dovnitř i ven, tloušťka dveří 38 - 55 mm, dále po 15 mm až

do tloušťky dveří 100 mm.

knoflík

madlo

madlo

bez cylindrické vložky je bezpečnostní kování určeno na vstupní dveře

otevírané dovnitř i ven, tloušťka dveří 38 - 55 mm, dále po 15 mm až do

tloušťky dveří 100 mm.

BEZPEČNOSTNÍ KRYT VLOŽKY

� zkoušený dle EN 1906 a EN 1627

� zařazen do 3. Nebo 4. BT

� zakalený unášecí kroužek

� zajišťuje ochranu cylindrické vložky

� celonerezové provedení

Česká výrobní společnost Rostex

má více než 80-ti letou tradici v

oblasti kování. Kování díky své

spolehlivosti, kvalitě, originální-

mu technickému řešení, nadča-

sovému designu zaujímá výz-

namné místo na domácím trhu. Základem tohoto postavení je:

tradice a zkušenost, vlastní vývoj a konstrukce, špičková

kvalita produktů, široký sortiment povrchových úprav.

POSTUPNĚ ZAVÁDÍME

N
ej

vě

tší český výrobce

bezpečnostního ková
ní

s bezpečnostním
krytem vložky

kód typ
rozteč

mm
povrch.
úprava

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4043880100 klika - knoflík 72 Cr-nerez ks 935.00 37.400 C � N

4043690100 klika - knoflík 90 Cr-nerez ks 935.00 37.400 C � N

4043880600 klika - madlo 72 Cr-nerez ks 935.00 37.400 C � N

4043690600 klika - madlo 90 Cr-nerez ks 935.00 37.400 C � N

kód typ
rozteč

mm
povrch.
úprava

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4043890100 klika - klika 72 Cr-nerez ks 955.00 38.200 C � N

4043790100 klika - klika 90 Cr-nerez ks 955.00 38.200 C � N

kód typ
rozteč

mm
povrch.
úprava

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4043860200 klika - knoflík 72 Cr-nerez ks 2100.00 84.000 C � N

4043800200 klika - knoflík 90 Cr-nerez ks 2100.00 84.000 C � N

kód typ
rozteč

mm
povrch.
úprava

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4043920103 klika - klika 72 Cr-nerez ks 2120.00 85.000 C � N

4043870200 klika - klika 90 Cr-nerez ks 2120.00 85.000 C � N

kód typ
rozteč

mm
povrch.
úprava

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4033820103 klika-knoflík 72 Cr-nerez ks 2280.00 91.000 C � N

4035500103 klika-knoflík 90 Cr-nerez ks 2280.00 91.000 C � N

4033820603 klika-madlo 72 Cr-nerez ks 2280.00 91.000 C � N

4035500603 klika-madlo 90 Cr-nerez ks 2280.00 91.000 C � N
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Rostex bezpečnostní kování RX1-50 SOLID

Rostex bezpečnostní kování R1-ASTRA

Bezpečnostní kování je dodáváno bez cylindrické vložky a je určeno na vstupní

dveře otevírané dovnitř i ven, tloušťka dveří 40-50 mm, dále po 10 mm až do

tloušťky dveří 100 mm.

Bezpečnostní kování je dodáváno bez cylindrické vložky a je určeno

na vstupní dveře otevírané dovnitř i ven, tloušťka dveří 38-50 mm,

dále po 15 mm až do tloušťky dveří 100 mm.

Bezpečnostní třída:

Bezpečnostní třída:

Rozteč:

Rozteč:

Varianta:

Varianta:

90, 72 mm

90, 72 mm

klika-madlo

klika-madlo

Dveřní kování BERGAMO

Dveřní kování ALBACETE

Dveřní kování VIGO/H

Dveřní kování MILANO/H

Dveřní kování BOLZANO

společná specifikace rozetového kování
� ocelové tělo výztuhy.

� povrchová úprava nerez mat

� klasifikace dle EN 1906.

� spojovací materiál z nerezové oceli.

Varianta: klika-klika, (klika-knoflík)*

Provedení: pro klíč, (pro vložku, WC)*

Tloušťka dveří: 38-52 mm

Rozetové kováníRostex bezpečnostní kování

kód varianta Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1030050000 BB ks 227.00 9.100 C � N

kód varianta Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1030230000 BB ks 344.00 13.800 C � N

kód varianta Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1030240000 BB ks 274.00 11.000 C � N

Rostex bezpečnostní kování RX1-50 EXCLUSIVE

bez cylindrické vložky je bezpečnostní kování určeno na vstupní dveře otevírané dovnitř

i ven, tloušťka dveří 40-50 mm, dále po 10 mm až do tloušťky dveří 100 mm.

Bezpečnostní třída:

Rozteč:

Varianta:

90, 72 mm

klika-madlo
*) na objednávku

kód varianta Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1030040000 BB ks 227.00 9.100 C � N

kód typ
rozteč

mm
povrch.
úprava

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4032290603 klika - madlo 72 Cr-nerez ks 2400.00 96.00 C � N

4032150603 klika - madlo 90 Cr-nerez ks 2400.00 96.00 C � N

4032297203 klika - madlo 72 nerez mat. ks 2580.00 103.00 C � N

4032157203 klika - madlo 90 nerez mat. ks 2580.00 103.00 C � N

kód typ
rozteč

mm
povrch.
úprava

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4033977203 klika - madlo 72 nerez mat. ks 2890.00 116.00 C � N

4032287203 klika - madlo 90 nerez mat. ks 2890.00 116.00 C � N

kód typ
rozteč

mm
povrch.
úprava

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4038217203 klika - madlo 72 nerez mat. ks 2860.00 114.000 C � N

4038207203 klika - madlo 90 nerez mat. ks 2860.00 114.000 C � N

kód varianta Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1030070000 BB ks 530.00 21.200 C � N
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Tradiční kvalita české značky FAB
Již více než sto let uspokojují výrobky pod značkou FAB potřeby širokého okruhu

uživatelů od majitelů rodinných domů nebo bytů až po instituce jako jsou bankovní

ústavy, nemocnice, hotely nebo kancelářské a prodejní komplexy. Hlavní součástí

sortimentu jsou cylindrické vložky a klíče, ale značku FAB nesou i visací zámky,

zadlabací zámky, dveřní kování, zavírače a další komponenty dveřních systémů. FAB je

jedinou českou značkou, která přináší zcela kompletní portfolio dveřního hardwaru.

Jak si vybrat cylindrickou vložku
Odborným rádcem při orientaci ve škále výrobků značky FAB poskytujících různou míru zabezpečení je

PYRAMIDA BEZPEČNOSTI. Čtyři barevně odlišené stupně bezpečnosti reprezentují jednotlivé úrovně

zabezpečení dle normy ČSN P ENV 1627. Ta definuje odolnost výrobků proti odvrtání, vyhmatání, vytržení,

hrubému násilí atd. Hodnocení a certifikaci výrobků zajišťuje nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř a

certifikační orgán. Systém certifikace výrobků dle PYRAMIDY BEZPEČNOSTI akceptují všechny pojišťovny,

které jsou členy České asociace pojišťoven. PYRAMIDA tak usnadňuje volbu při výběru vhodných výrobků

splňujících požadovanou úroveň zabezpečení majetku. Obaly na cylindrické vložky FAB jsou koncipovány tak,

aby v co nejvyšší možné míře usnadnily výběr správné cylindrické vložky podle jednotlivých úrovní

zabezpečení (rozlišení barvou a číslem) a doplňkových funkcí (symboly na zadní straně obalu). Pro lepší

orientaci jsou tyto prvky doplněny hvězdičkami, jejichž počet odpovídá dané bezpečnostní třídě. PYRAMIDA

BEZPEČNOSTI je složena ze čtyř stupňů bezpečnosti, které představují různé úrovně zabezpečení. Výrobky

značky FAB jsou tak rozřazeny do čtyř skupin na základě certifikace dle normy ČSN P ENV 1627.

Značení obalů
Obaly na cylindrické vložky FAB jsou koncipovány tak,

aby v co nejvyšší možné míře usnadnily výběr správné

cylindrické vložky podle jednotlivých úrovní

zabezpečení (rozlišení barvou a číslem) a doplňkových

funkcí (symboly na zadní straně obalu). Pro lepší

orientaci jsou tyto prvky doplněny hvězdičkami, jejichž

počet odpovídá dané bezpečnostní třídě.

Přehled funkcí cylindrických vložek FAB
Cylindrické vložky představují nejpoužívanější výrobky k uzamykání vstupních a vnitřních dveří. Jsou určeny pro různé tloušťky dveří a mají charakteristický

standardní profil tělesa, který odpovídá standardním instalačním rozměrům na dveřích, v zadlabacím zámku a dveřních štítech (kování). Vyrábějí se s různým

profilem klíčového otvoru, v různých délkách a v různém stupni odolnosti proti násilným i nenásilným způsobům překonávání.

Cylindrické vložky Zadlabávací zámky Bezpečnostní kováníDveřní zavírače Rozetové kováníPřídavné zámky,
příslušenství

str. 191 - 192 str. 193 - 197 str. 201str. 200str. 198 - 199 str. 202
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Ukázky balení:

příklad balení do krabičky
(neuvedeno v názvu položky
v cenové tabulce)příklad balení do krabičky

příklad balení do skinů
(uvedeno v názvu položky
v cenové tabulce SKIN)

příklad nového
ekonomického
balení

příklad hromadného balení v kartonu pro výrobce
(uvedeno v názvu položky v cenové tabulce HR)

příklad balení
do krabiček do TFAN

balení pro maloobchod (uvedeno v cenových tabulkách)

NOVÉ BALENÍ
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• dle normy ČSN P ENV 1627 je tento výrobek

certifikován v bezpečnostní třídě 3

• splňuje požadavky NBÚ „uzamykací systém typ

2“ dle zákona 412/2005 Sb.

• možnost sjednocení na společný uzávěr

(označení SU) s výrobky FAB 200

• délka cylindrické vložky od 59 mm (29+30 mm)

• na zakázku je možné vyrobit cylindrickou vložku

s ozubeným kolem (10 nebo 12 zubů)

• povrchová úprava: těleso – mosaz nebo matný

nikl (označení Nm)

• standardně dodáván s pěti klíči u rozměrů

29+30 mm, 29+35 mm a identifikační kartou,

ostatní rozměry dodávány se třemi klíči a

identifikační kartou

• dodávána pouze se zubem dle normy DIN

• dodávána s klíči typu FAB 4101A

• povrchová úprava: těleso - mosaz nebo lesklý

nikl (označení Nb)

• dodávána s 3 klíči

• hromadné balení - mosaz x nikl 20 ks

• krabičkové balení - mosaz x nikl 6 ks

• součástí balení šroub M5

• ED - ekonomické provedení, tělo vložky slitina

zinku, barva šedo-stříbrná

• dle normy ČSN P ENV 1627 je tento výrobek

certifikován v bezpečnostní třídě 2

• možnost sjednocení na společný uzávěr

(označení SU) s výrobky FAB 100

• délky cylindrické vložky 59 mm a 64,5 mm

• dodávána i jako jednostranná cylindrická vložka

• povrchová úprava: těleso – mosaz, nikl

• standardně dodávána se třemi klíči

1
FAB 50
oboustranná cylindrická vložka

• dle normy ČSN P ENV 1627 je tento výrobek

certifikován v bezpečnostní třídě 4

• splňuje požadavky NBÚ „uzamykací systém typ

3“ dle zákona 412/2005 Sb.

• kódování v dříku klíče zvyšuje bezpečnost

• právní ochrana klíče proti neoprávněnému

kopírování

• možnost sjednocení na společný uzávěr

(označení SU) s výrobky FAB 1000

• kompatibilní se všemi standardními typy kování

• vhodná pro standardní i atypické tloušťky dveří

• délka cylindrické vložky od 59 mm (29+30 mm)

• na zakázku je možné vyrobit cylindrickou vložku

s ozubeným kolem (10 nebo 12 zubů)

• povrchová úprava: těleso – saténový nikl

(označení Ns)

• standardně dodávána s pěti klíči a bezpečnostní

kartou

• dodávána pouze se zubem dle normy DIN

• dodávána s klíči typu FAB 4101A

• povrchová úprava: těleso - mosaz

nebo lesklý nikl (označení Nb)

• dodávána s 3 klíči

Jednostranná cylindrická vložka FAB 51D

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

FA90210001.0000 100D/29+35 3KL.HR.CYL.VLOZKA 20 ks 210.00 8.400 C �

FA90210001.0010 100D/29+35 3KL.TFAN CYL.VLOZKA 10 ks 246.00 9.850 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

FA90220061.0310 200RSD/29+29 5KL.TFAN CYL.VLOZKA 5 ks 376.00 15.000 C �

FA90220061.1410 200RSDNm/29+29 5KL.TFAN CYL.VLOZK 5 ks 395.00 15.800 C �

FA90220063.0310 200RSD/29+35 5KL.TFAN CYL.VLOZKA 10 ks 376.00 15.000 C �

FA90220063.1410 200RSDNm/29+35 5KL.TFAN CYL.VLOZK 10 ks 395.00 15.800 C �

FA90220098.0300 200RSD/45+50 3KL.CYL.VLOZKA 1 ks 487.00 19.500 C �

FA90220098.1400 200RSDNm/45+50 3KL.CYL.VLOZKA 1 ks 505.00 20.200 C �

FA90220099.0300 200RSD/45+55 3KL.CYL.VLOZKA 1 ks 525.00 21.000 C �

FA90220099.1400 200RSDNm/45+55 3KL.CYL.VLOZKA 1 ks 540.00 21.600 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

FA90205017.1020 50ED/30+35 3KL.HR.CYL.VLOZKA 20 ks 107.00 4.280 C �

FA90205001.0000 50D/30+35 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 151.00 6.050 C �

FA90205001.0020 50D/30+35 3KL.HR.CYL.VLOZKA 20 ks 138.00 5.500 C �

FA90205002.1000 50DNb/30+30 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 146.00 5.850 C �

FA90205001.1000 50DNb/30+35 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 156.00 6.250 C �

FA90205003.1000 50DNb/30+40 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 156.00 6.250 C �

FA90205004.1000 50DNb/30+45 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 165.00 6.600 C �

FA90205005.1000 50DNb/30+50 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 175.00 7.000 C �

FA90205006.1000 50DNb/35+35 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 156.00 6.250 C �

FA90205007.1000 50DNb/35+40 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 165.00 6.600 C �

FA90205008.1000 50DNb/35+45 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 175.00 7.000 C �

FA90205009.1000 50DNb/35+50 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 175.00 7.000 C �

FA90205010.1000 50DNb/35+55 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 185.00 7.400 C �

FA90205011.1000 50DNb/40+40 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 175.00 7.000 C �

FA90205012.1000 50DNb/40+45 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 175.00 7.000 C �

FA90205013.1000 50DNb/40+50 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 185.00 7.400 C �

FA90205014.1000 50DNb/40+55 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 194.00 7.750 C �

FA90205015.1000 50DNb/45+45 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 185.00 7.400 C �

FA90205016.1000 50DNb/45+50 3KL. CYL.VLOZKA 6 ks 194.00 7.750 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

FA90005001.0000 51D/30+10 3KL. CYL.VLOZKA 1 ks 86.50 3.460 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

FA9021A101.1100 1000U4BDNs/29+35 5KL.CYL.VLOZKA 1 ks 770.00 30.800 C �

FA9021A102.1100 1000U4BDNs/29+40 5KL.CYL.VLOZKA 1 ks 815.00 32.600 C �
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FAB, s.r.o., člen celosvětového zámkařského koncernu ASSA ABLOY AB, zaujímá vedoucí

postavení na českém trhu zaměřeném na bezpečnostní systémy, zámky a ochranu majetku.

Výrobky společnosti FAB, s.r.o. uspokojují potřeby širokého okruhu uživatelů, od majitelů

rodinných domků nebo bytů, až po velké instituce, bankovní ústavy, nemocnice, hotely,

kancelářské nebo prodejní komplexy, výrobní organizace či elektrárny. Součástí sortimentu

jsou cylindrické vložky, klíče, visací zámky, zadlabací a nábytkové zámky, přídavné zámky,

dveřní kování, dveřní zavírače, paniková kování, ovladače a elektrozámky. Posláním

společnosti je nabízet komplexní řešení dveřního vybavení špičkové kvality při zachování

požadavků na bezpečí osob v případě ohrožení.

Zabudovávají se do dveřního zádlabu a svým vnitřním uspořádáním

mechanizmu umožňují otevírání a zavírání dveří dveřní klikou nebo

prostřednictvím stavební cylindrické vložky ovládané klíčem.

Jak správně vybrat zadlabací zámek?
Je důležité znát:

� rozteč – hodnota A – vzdálenost mezi středem kliky (osou čtyřhranu) a středem otvoru

� pro uzamykací mechanizmus (např. cylindrickou vložku)

� vzdálenost od čela zadlabacího zámku k ose kliky (backset) – hodnota B

� hloubku zádlabu – hodnota C

� výšku čela – hodnota D

� šířku čela – hodnota E

� typ otevírání dveří – pravé nebo levé (viz obrázek)

Jak určit typ otevírání dveří – levé a
pravé dveře (při pohledu ze strany
pantů)?

LEVÉ dveře: panty jsou na levé straně dveří,

zámek a kování jsou na pravé straně dveří

PRAVÉ dveře: panty jsou na pravé straně

dveří, zámek a kování jsou na levé straně

dveří

FAB TRIO 100, 200 cylindrická vložka, sada 3ks, 6 klíčů

� žň ř čUmo uje nezávislé odemykání z obou stran i p i zasunutém a pooto eném klíči

� Č ě č ří ěPodle normy SN P ENV 1627 jsou výrobky v sad certifikovány v bezpe nostní t d

BT3 (FAB 200) BT4 (FAB 1000, FAB 2000)a v t dří ě

� ž ž ě ř )Mo nost sjednocení vlo ky na stejný uzáv r (a za azení do SGHK

� č ěPo et klíčů v sad : 3ks nebo 5ks

� ž č čPovrchová úprava vlo ky: mosaz, nikl-mat (ozna ení Nm), nikl-sat (ozna ení Ns)

� č ě č ěProvedení knoflíku: plast erný, lešt ná mosaz (ozna ení K), lešt ná mosaz pokovena

saténovým niklem (ozna ení KN)č

Cylindrické vložky s knoflíkem

Souprava 3 kus cylindrických vlo ek FAB/29+35 na stejný klíčů ž .

Podle normy SN P ENV 1627 jsou výrobky v sad certifikovány vČ ě

bezpe nostní t d a v t dč ří ě ří ěBT2 (FAB 100) BT3 (FAB 200)
Po et klíčů v sad : 6ksč ě

Povrchová úprava vlo ky:ž

mosaz, nikl-mat (ozna ení Nm)č

2

4

Souprava 2 kus stavebních vlo ek a 1 kusu visacího zámkuů ž

Souprava umo uje jedním klíčem odemknout dv cylindrickéžň ě

vlo ky a visací zámek (vchodovéž FAB 100D/29+35 H80/52
dve e, branka, garáž, sklep apod.)ř

Soupravy s jiným po tem cylindrických vlo ek a visacíchč ž

zámk je mo né vyrobit na zakázkuů ž .

Po et klíčů v sad : 6ksč ě

Povrchová úprava vlo ky: mosazž

Povrchová úprava visacího zámku: litina + komaxit

Souprava FAB KOMBI 7

krabička

krabička

krabička / blistr

Soupravy Zadlabávací zámky

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

FA90810002.0040 KOMBI7 BL. 6KL.SADA(2x100D + 1x FAB 80H/52)1 ks 775.00 31.000 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

FA90810001.0000 100D/29+35 TRIO 6KL.CYL.VLOZKA 1 ks 705.00 28.200 C �

FA90820002.0300 200RSD/29+35 TRIO 6KL.CYL.VLOZKA 1 ks 780.00 31.200 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

FA90322002.0300 202RSD/29+35 3KL.CYL.VLOZKA 1 ks 505.00 20.200 C �

FA90322002.1400 202RSDNm/29+35 3KL.CYL.VLOZKA 1 ks 525.00 21.000 C �

FA9031C023.1140 1002U4BDKNs/29+35 5KL.BLISTR CYL. 1 ks 1110.00 44.400 C �

FA9032A002.1140 2002BDKNs/29+35 5KL.BLISTR CYL.VL 1 ks 1440.00 57.500 C �
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� rozteč 90 mm, hloubka zádlabu 63 mm, šířka čela 20 mm

� dvouzápadový, pravo-levý

� přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Pouhým povolením

příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodítko

střelky a šroubem se utáhne.

� oválný otvor v krycí i základní desce o ø 8 mm umo žňuje použití bezpečnostních štítů,

které se upevňují pomocí 3 šroubů.

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312003620960 05140/20LN 1/2 hr.ZADL.ZAMEK 25 ks 112.00 4.480 C � D

AA000287 5140/20LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK 25 ks 112.00 4.480 C � N

286312003620970 05140/20PN 1/2 hr.ZADL.ZAMEK 25 ks 112.00 4.480 C � D

AA000288 5140/20PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK 25 ks 112.00 4.480 C � N

286312003620900 05140/20LPPN 1/2 15ks HR.ZADL. 15 ks 179.00 7.150 C �

286312003620920 05140/20PPPN 1/2 15ks HR.ZADL. 15 ks 179.00 7.150 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312002720260 05131PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK 25 ks 112.00 4.480 C � D

AA000286 5131PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK 25 ks 112.00 4.480 C � N

286312128999250 05131LN 1/2 hr.ZADL.ZAMEK 25 ks 112.00 4.480 C � D

AA000285 5131LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK 25 ks 112.00 4.480 C � N

286312128989950 05131N 1/2 ZADL.ZAMEK 1 ks 118.00 4.720 C � D

AA000269 5131N 1/2 ZADL.ZAMEK 1 ks 118.00 4.720 C � N

286312128989953 05131N 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK 1 ks 138.00 5.500 C �

FAB 5210

FAB 5200 90/60

72/60

72/60

90/80,5

90/63

FAB 5220

� rozteč 72 mm, hloubka

zádlabu 60 mm, šířka

čela 20 mm (18 mm)

� jednozápadový, pravo-

levý

� určen pro jedno i

dvoukřídlové dveře,

pravé i levé

� otvory v bočních

deskách o 8 mmø

umožňují použití

dvoudílného kování

(rozetové)

� rozteč 72 mm, backset 40 mm, hloubka zádlabu 60 mm, šířka čela 20 mm,  spodní ořech 6 mm

� jednozápadový, pravo-levý

� určen pro dveře bez zvýšeného nároku na bezpečnost

� zámek není uzamykací, závoru je možné vysunout ořechem závory se čtyřhranným otvorem

(6 x 6 mm) se zabudovanou aretací

� přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Pouhým povolením

příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodítko střelky

a šroubem se utáhne.

� otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
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Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312128999090 5200LN 1/2 ZADL.ZAMEK 1 ks 118.00 4.720 C � D

AA000273 5200N 1/2 ZADL.ZAMEK 1 ks 118.00 4.720 C � N

� rozteč 90 mm, hloubka zádlabu 60 mm,

šířka čela 20 mm

� jednozápadový, pravolevý

� určen pro dveře bez zvýšeného nároku

na bezpečnost

� určen pro jedno i dvoukřídlové dveře,

pravé i levé

� přeměnu zámku z pravého na levý a

naopak umožňuje dělená střelka. Pouhý

povolením příslušného šroubu se hlava

střelky uvolní, vysune, otočí o 180°,

nasune zpět na vodítko střelky a

šroubem se utáhne.

� otvory v bočních deskách o průměru 7

mm umožňují použítí dvoudílného

kování (rozetové)

� dodáván s jedním klíčem

Mezipokojový zadlabací zámek obyčejný bez převodu

Mezipokojový zadlabací zámek obyčejný bez převodu

Mezipokojový zadlabací zámek interiérový pro WC a koupelny

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312128999420 5210/20LN 1/2 hr.ZADL.ZAMEK 25 ks 104.00 4.160 C �

286312128999440 5210/20PN 1/2 hr.ZADL.ZAMEK 25 ks 104.00 4.160 C �

286312128999130 5210/20LN 1/2 ZADL.ZAMEK 1 ks 110.00 4.400 C � D

AA000274 5210/20N 1/2 ZADL.ZAMEK 1 ks 110.00 4.400 C � N

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312000230180 5220/20N 1/2 ZADL.ZAMEK 1 ks 115.00 4.600 C � D

AA000276 5220/20N 1/2 ZADL.ZAMEK 1 ks 115.00 4.600 C � N

� rozteč 90 mm, backset 50 mm, hloubka zádlabu 80 mm, šířka čela 20 mm nebo 18 mm

� vložkový zadlabací zámek s převodem

� dle normy EN 12209 certifikován v BT 3

� doraz kliky (proti protočení ořechu)

� dvouzápadový, pravo-levý

� otvory v bočních deskách o průměru 7 mm umožňují použití dvoudílného kování přeměnu

zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Povolením příslušného šroubu

se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodítko střelky a šroubem se

utáhne

� oválný otvor v krycí i základní desce o průměru 9 mm umožňuje použítí bezpečnostních

štítů, které se upevňují pomocí 3 šroubů nebo v novějším provedení 1 šroubem a 2

svorníky

� požární odolnost do 90 minutFAB 05140/PP

Zadlabávací zámky
původní balení, doprodej zásob

nové provedení balení

Legenda:
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Dodáván v provedeních:
střelka (kov) – závora (kov)

� , pravý nebo levýjednozápadový
� určen pro dveře bez zvýšeného nároku na bezpečnost

� určen pro jedno i dvoukřídlové dveře, pravé i levé

� zámek není uzamykací, závoru je možné vysunout ořechem

závory se čtyřhranným otvorem 6 x 6 mm (8 x 8 mm)

� otvory v bočních deskách o ø 8 mm umo žňují použití

dvoudílného kování (rozetové)

� standardní povrchová úprava je nikl

� rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 80 mm, šířka čela 20 mm (18 mm)

� , pravý nebo levýjednozápadový
� určen pro jedno i dvoukřídlové dveře, pravé i levé

� určen pro interiérové mezipokojové dveře domů, bytů apod.

� otvory v bočních deskách o ø 8 mm umo žňují použití dvoudílného

kování (rozetové)

� dodáván s jedním klíčem o 10 mm delším oproti normě DIN

Vyrábí se v následujících
variantách:

FAB 190/140 WC -1.
rozteč 72 mm, zádlab 80 mm

šířka čela 20 mm (18 mm)

ořech 6 mm nebo 8 mm

Dodáván v
provedeních:
střelka (kov) –

závora (kov)

FAB 190/140 - vložkový

FAB 190/140 - WC
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� rozteč 72 mm, backset 40

mm, hloubka zádlabu 60

mm, šířka čela 20 (18) mm

� jednozápadový, pravo-levý

� určen pro jedno i dvou-

křídlové dveře, pravé i levé

� přeměnu zámku z pravého

na levý a naopak umožňuje

dělená střelka. Pouhým

povolením příslušného

šroubu se hlava střelky

uvolní, vysune, otočí o 180°,

nasune zpět na vodítko

střelky a šroubem se utáhne.

� otvory v bočních deskách o

průměru 8 mm umožňují

použití dvoudílného kování

(rozetové)

FAB 4292 PP - požární

� rozteč 72 mm, hloubka zádlabu

80 mm, šířka čela 20 mm

� provedení s požární odolností –

označeno PP

� dvouzápadový, pravo - levý

� určen pro vstupní dveře s požární

odolností do bytů, kanceláří

apod.

� otvory v bočních deskách o

průměru 7 mm umožňují použítí

dvudílného kování (rozetové)

� ořech 8 mm

72/80

72/80.5

72/80

72/80

� rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 80,5 mm, šířka čela 20 mm (18 mm)

� dodáván v provedení střelka (kov) – závora (kov)

� určen pro jedno i dvoukřídlové dveře, pravé i levé

� , pravý nebo levýdvouzápadový
� určen pro interiérové mezipokojové dveře domů, bytů apod.

� otvory v bočních deskách umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)

Vložkový zadlabací zámek s převodem a požární odolností

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312000134700 190/140/18 L 72/6 WC KOV-N 25k 25 ks 108.00 4.320 C � D

286312000134710 190/140/18 P 72/6 WC KOV-N 25k 25 ks 108.00 4.320 C � D

286312000134260 190/140/20 L 72/6 WC KOV-N 1 ks 136.00 5.450 C � D

AA000281 190/140 /20 L WC6 1 ks 136.00 5.450 C � N

286312000134270 190/140/20 P 72/6 WC KOV-N 1 ks 136.00 5.450 C � D

AA000282 190/140 /20 P WC6 1 ks 136.00 5.450 C � N

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312000133620 190/140/18 L VL KOV-N 25ks ZAD 25 ks 137.00 5.500 C �

286312000133630 190/140/18 P VL KOV-N 25ks ZAD 25 ks 137.00 5.500 C �

286312000133920 190/140/20 L VL KOV-N ZADL.ZAM 1 ks 147.00 5.900 C � D

AA000277 190/140 /20 L CYLINDER 1 ks 147.00 5.900 C � N

286312000133930 190/140/20 P VL KOV-N ZADL.ZAM 1 ks 147.00 5.900 C � D

AA000278 190/140 /20 P CYLINDER 1 ks 147.00 5.900 C � N

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312000133400 190/140/18 L OBYC.K. KOV-N 1/2 1 ks 128.00 5.100 C �

286312000133410 190/140/18 P OBYC.K KOV-N 1/2 1 ks 128.00 5.100 C �

286312000134760 190/140/20 L OBYC.K. KOV-N ZZ 1 ks 133.00 5.300 C � D

AA000279 190/140 /20 L OBYC.KLIC 1 ks 133.00 5.300 C � N

286312000134770 190/140/20 P OBYC.K. KOV-N 1 ks 133.00 5.300 C � D

AA000280 190/140 /20 P OBYC.KLIC 1 ks 133.00 5.300 C � N

FAB 5160 - interiér 72/60

Vložkový zadlabací zámek s převodem

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312000240200 05160/20N 1/2 ZADL.ZAMEK 1 ks 115.00 4.600 C � D

AA000272 5160/20N 1/2 ZADL.ZAMEK 1 ks 115.00 4.600 C � N

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

SP001719 4292 CR LPP 25.HR BALENI 25 ks 239.00 9.550 C �

SP001762 4292 CR PPP 25.HR BALENI 25 ks 239.00 9.550 C �

286312000131160 4292 CR LPP KRABICKA 1 ks 252.00 10.100 C �

SP002114 4292 CR PPP KRABICKA 1 ks 252.00 10.100 C �

Zadlabávací zámky
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původní balení, doprodej zásob

nové provedení balení
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BeFo PROFI STANDARDNÍ

Otvírače dveří a protiplechy

Použití:
Vchodové dveře kanceláří, domů, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob.

BeFo PROFI STANDARDNÍ
Je v poloze OTEVŘENO jen po dobu trvání napěťového impulzu – to je pouze po dobu, po

kterou je stisknuto patřičné tlačítko na ovládacím zařízení. Mimo tuto dobu jsou dveře

UZAMČENY. Nastavitelná západka.

typ 1211

� vhodný pro vstupní dveře do bytů, kanceláří a budov, kde je požadována zvýšená

bezpečnost, včetně požární odolnosti
� zámek certifikován dle normy EN15685 do bezpečnostní třídy BT4
� oválné otvory v bočních deskách o ø 7 mm umo žňují použití dvoudílného kování (rozetové)

� oválný otvor v krycí i základové desce a středový otvor o ø 8 mm umo žňuje použití

bezpečnostních štítů

� zadlabací zámek dle norem EN 12209 a DIN 18251

� provedení: oválné zakončení - rozteč 72 mm,

backset 55 mm, hloubka zádlabu 73 mm,

šířka čela 20 mm

� délka čela 1 785 mm

� ořech 8 mm

� dva čepy o průměru 10 mm, s výjezdem 20 mm

� ocelová střelka – protipožární provedení (PP)

� hřebenový převod

� povrchová úprava: alufinish

Řešení pro ovládání dveří Vašeho bytového domu - otevírače BEFO. Z řady možných

provedení představujeme základní BEFO PROFI STANDARD typ 1211.

střídavé stejnosměrné
6V 1,1A 1,5 A 0611 > 1min
12V 300 mA 600 mA 1211 > 1min
12V - 220-230 mA 11211
24V 85 mA 115 mA 2411

Napětí
Provedení

Typ Čas

8
8

� protiplech 1-západový, 2-západový - pravý, levý

� povrch zinkován, opatřen bílým chromátem

� určen pro zadlabací zámky s roztečí 72 mm a 90 mm

� použití pro jednokřídlové dveře

� dodává se pro jedno i dvouzápadové zámky

� pravý a levý - jednozápadový

� pravý a levý - dvouzápadový

� příchytky jsou dodávány samostatně

příchytky

-

-

- krátký

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1211 El.otvírač Profi,8-12V AC/DC 1 ks 910.00 36.400 D �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312000550090 X57/55/72/20 CELOPLOSNY ZAMEK 1 ks 2 680.00 107.000 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286314000131190 UNI FAB KRATKY 2ZAP.P N ZAPAD. 10 ks 26.60 1.060 C �

286314000130920 UNI FAB ND PRICHYTKA II ZAHNUT 1 ks 5.50 0.220 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286314000130810 UNI FAB 2ZAP. L N ZAPAD.PLECH 10 ks 26.60 1.060 C � D

AA000304 UNIFAB PROTIPLECH 2ZAP L 1 ks 26.60 1.060 C � N

286314000130820 UNI FAB 2ZAP. P N ZAPAD.PLECH 10 ks 26.60 1.060 C � D

AA000305 UNIFAB PROTIPLECH 2ZAP P 1 ks 26.60 1.060 C � N

286314000130920 UNI FAB ND PRICHYTKA II ZAHNUT 1 ks 5.50 0.220 C �
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� rozteč 72 mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm

� protipožární provedení

� dvouzápadový, pravý a levý

� ořech dělený/nedělený

Požadavek
Požárně odolné dveře s panikovou klikou. ČSN EN 179, ČSN EN 730802

Popis situace:
Dveře jsou osazeny dveřním zavíračem s požární odolností a požárně

certifikovaným zadlabacím panikovým zámkem. Odchod je vždy volný přes

panikovou kliku ČSN EN 179. Vstup je zajištěn klíčem přes vložku zámku. Kování

klika/madlo.

Výhoda:
Zámek lze uzamknout a zvýšit zabezpečení, ČSN EN 179.

Specifikace zařízení:

� panikový zámek dle norem DIN 18250, EN 179 a EN 1125

� vhodné kování: klika–pevná koule

� v odemčené pozici se střelka zatahuje z venkovní strany pouze klíčem, z vnitřní strany

stiskem kliky

� v uzamčené pozici se střelka i závora zatahují z vnitřní strany (paniková funkce) stiskem

kliky, z venkovní strany pouze klíčem

� panikový zámek dle norem DIN 18250, EN 179 a EN 1125

� vhodné kování: klika–klika (nutno použít dělený čtyřhran)

� v odemčené pozici se ovládá střelka z obou stran pomocí kliky/klíče

� v uzamčené pozici se střelka i závora zatahují z vnitřní strany (paniková funkce) stiskem

kliky, z venkovní strany klika zatahuje pouze střelku. Závora je ovládaná pouze klíčem.

Paniková kování společnosti FAB, s.r.o. jsou navržena pro použití v admi-

nistrativních objektech, obchodech, nákupních centrech, divadlech, kinech

a ostatních prostorách s velkým pohybem osob. Jsou také vhodná do budov

s pohybem dětí a osob se sníženou pohyblivostí. Paniková kování řeší v bu-

dově požadavky na nouzové východy, požární únikové cesty a průchody

v místech s velkou frekvencí pohybu osob. Je možno je jednoduše instalovat

na jednokřídlové i dvoukřídlové dveře, standardní nebo protipožární. Nízká

uvolňovací síla, dlouhá životnost a odolnost proti korozi představují další

přednosti panikových kování FAB.

Kování pro únikové východy značky FAB jsou nejen funkční a elegantní v

oblasti designu, ale především vyhovují platným českým a evropským

normám.

Tyto normy stanovují požadavky na vybavení dveří v závislosti na

počtu osob v budově a jejím využití.

Pokud je v budově větší počet (cca 200 a více) osob, které nejsou s

provozem a prostory budovy příslušně seznámeny, musí být dveře

na únikových cestách vybaveny příčným panikovým kováním podle

ČSN EN 1125. V ostatních případech pak panikovým kováním podle

ČSN EN 179 (s lokálním ovládacím prvkem – klikou, pákou, deskou).

ČSN EN 179
Norma specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách. Mimo

jiné: zařízení musí být odblokováno jediným pohybem definovaného směru

(shora dolů nebo k ploše dveří), stanovuje maximální síly na ovládací prvky

při zatížených dveřích, ovládací prvky mají vyloučit zachycení oděvu, zařízení

musí být dlouhodobě funkceschopné (musí absolvovat 250 000 cyklů bez

znatelného opotřebení).

Únikové dveře mechanicky ovládané - jednokřídlé

Panikové kování - výrobky značky NEMEF

ČSN EN 1125
Norma specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách ze

shromažďovacích prostorů. Mimo jiné: zařízení musí být odblokováno jediným

pohybem definovaného směru (shora dolů nebo k ploše dveří), stanovuje

maximální síly na ovládací prvky při zatížených dveřích, ovládací prvky mají

vyloučit zachycení oděvu a musí být přes celou šířku dveří (tzv. panikové

hrazdy), zařízení musí být dlouhodobě funkceschopné (musí absolvovat 250

000 cyklů bez znatelného opotřebení).

S408 (klika-madlo)

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312000201140 1769/03/24LH ZADL.ZAMEK 1 ks 386.00 15.400 C �

286312000201150 1769/03/24RH ZADL.ZAMEK 1 ks 386.00 15.400 C �

286312000201180 1769/08/24LH ZADL.ZAMEK 1 ks 386.00 15.400 C �

286312000201190 1769/08/24RH ZADL.ZAMEK 1 ks 386.00 15.400 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312000201060 1769/36/24LH PANIK.ZAMEK KL/KO 1 ks 1 420.00 57.000 C �

286312000201070 1769/36/24RH PANIK.ZAMEK KL/KO 1 ks 1 420.00 57.000 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312000201080 1769/46/24LH PANIK.ZAMEK KL/KL 1 ks 1 420.00 57.000 C �

286312000201090 1769/46/24RH PANIK.ZAMEK KL/KL 1 ks 1 420.00 57.000 C �

Provedení:
� 1769/03 ořech 9 mm

� 1768/08 ořech 8 mm
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� Dveřní zavírač s hřebenovou technologií

� Dodáván se standardním ramínkem, montážní šablonou a vruty

� Osvědčení o shodě s normou EN 1154

� Rozsah síly 2, 3 a 4

� Certifikováno pro použití na protipožárních dveřích

� Určený pro jednokřídlé dveře do šířky 1100mm a váhy 80kg

Charakteristika SMART
� Lze používat pro levé i pravé dveře

�Možnost instalace jak na rám dveří

tak křídlo dveří

�Možnost nastavení zavírací rychlosti

� Dodáván ve čtyřech základních

barvách stříbrná, bílá, hnědá a zlatá

� Úhel otevření do 180˚

Dveřní zavírače

Dveřní zavírač DC 120

Dveřní zavírač DC 130Dveřní zavírač SMART

� Dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem pro požárně odolné a

kouřotěsné dveře.

� Pro dveře do šířky 1100mm a váhy 80kg (síla 4)
� Rozsah síly EN 2/3/4 (nastavení síly dle instalace)

� Osvědčení o shodě s normou EN 1154

� Použití pro levé i pravé dveře

� Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a úhlu otevření (back-check)

� Barva: stříbrná, bílá, černá

• Dveřní zavírač s hřebenovou technologií a kluzným ramínkem

• Osvědčení o shodě s normou EN1154

• Rozsah sily 3

• Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 950mm a váhy 60kg
• Použití pro pravé i levé dveře

• Plynule nastavitelná rychlost zavíraní, dovíraní a úhlu otevření (back-check)

• Standardní barvy : stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014 a černá RAL 9005

• Součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

Příslušenství:
• Aretační prvek A163

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

SP002827 SMART S KRYTEM STR.ZAV.STD.RAM 1 ks 820.00 32.800 C �

SP002829 SMART S KRYTEM BILY ZAV.STD.RAM 1 ks 820.00 32.800 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

AA000025 DC120 ZAV.STRI. EN2/3/4 S RAM 1 ks 685.00 27.400 C �

AA000026 DC120 ZAV.BILY EN2/3/4 S RAM 1 ks 685.00 27.400 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

AA000029 DC130 ZAV.STRI EN3 S KLUZ RAM 1 ks 1 140.00 45.600 C �

AA000030 DC130 ZAV.Bily EN3 S KLUZ RAM 1 ks 1 140.00 45.600 C �

Dveřní zavírač DC 140

� Dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem pro požárně odolné a

kouřotěsné dveře.

� Pro dveře do šířky 1250mm a váhy 100kg
� Rozsah síly EN 2/3/4/5 (nastavení síly dle instalace)

� Při instalaci síly zavírače EN5 je max. úhel otevření 125°

� Osvědčení o shodě s normou EN 1154

� Použití pro levé i pravé dveře

� Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a úhlu otevření (back-check)

� Barva: stříbrná, bílá, černá

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

AA000033 DC140 ZAV.STRI EN2/3/4 S RAM 1 ks 1 050.00 42.000 C �

AA000034 DC140 ZAV.BILY EN2/3/4 S RAM 1 ks 1 050.00 42.000 C �

dveře do 1250mm a 100kgdveře do 1100mm a 80kg

dveře do 1100mm a 80kg dveře do 950mm a 60kg
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Dveřní zavírače

• Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190 a kluzným

ramínkem G193 a G195

• Osvědčení o shodě s normou EN 1154

• Rozsah síly 3-6

• Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1400 mm a váhy 120 kg

• Rozsah síly 1-4 s kluzným ramínkem

• Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100 mm a váhy 80 kg

• Použití pro levé i pravé dveře

• Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření (back-

check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače

• Plynule nastavitelná síla zavírání

• Úhel otevření do 180°

• Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014 a černá RAL 9005

Dveřní zavírač DC 200

Dveřní zavírač DC 300

Dveřní zavírač DC 340

� dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190

� osvědčení o shodě s normou EN 1154

� rozsah síly 2-4

� pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100 mm a váhy 80 kg
� použití pro levé i pravé dveře

� výška standardního ramínka nastavitelná až do 14 mm

� plynule nastavitelná rychlost zavírání dovírání dveří a maximálního úhlu otevření (back-

check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače

� termodynamické ventily pro stejnoměrný výkon

� plynule nastavitelná síla zavírání

� úhel otevření do 180°

� standardní barvy: , bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014 a černá RAL 9005stříbrná
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Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

SP002929 DC300 ZAV.STRI. EN3-6_BEZ RAM. 1 ks 1 440.00 57.500 C �

SP002930 DC300 ZAV.BILY. EN3-6_BEZ RAM. 1 ks 1 440.00 57.500 C �

� Dveřní zavírač s hřebenovou technologií, pro požárně

odolné a kouřotěsné dveře

� Pro dveře do šířky 1400mm a váhy 120kg s lomeným
ramínkem (Rozsah síly EN 3-6)

� Pro dveře do šířky 1100mm a váhy 80kg s kluzným

ramínkem (Rozsah síly EN 1-4)

� Osvědčení o shodě s normou EN 1154 s lomeným

ramínkem L190 a kluzným ramínkem G193 a G195

� Použití pro levé i pravé dveře

� Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a

úhlu otevření (back-check)

� Plynule nastavitelná síla zavírání

� Snadná instalace pomocí nastavení raménka do 14mm

� Barva: , bílá, hnědá, černástříbrná

Poznámka
� Použít s lomeným ramínkem L190, nebo aretačním ramínkem L191

� Použít s kluzným ramínkem G193 nebo G195

� Kluzná ramínka lze doplnit o koncový doraz A153 a aretační prvek A152

� Pro instalaci na požárně odolných dveřích použít montážní plech A126

dveře do 1400mm a 120kg

dveře do 1400mm a 120kg

dveře do 1100mm a 80kg

Lomené ramínko L191 DC300

SP002905 L191 ARET.RAMINKO STRIBRNE 1 ks 1 080.00 43.200 C �

SP002906 L191 ARET.RAMINKO BILE 1 ks 1 080.00 43.200 C �

Lomené ramínko L190 DC300

Kluzné ramínko G193

Kluzné ramínko nastavitelné G195

Montážní plechy

Aretační prvek A152 a A163

Koncový doraz A153

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

SP002937 L190-STANDARDNI RAM. STRIBRNE 1 ks 194.00 7.750 C �

SP002938 L190-STANDARDNI RAM. BILE 1 ks 194.00 7.750 C �

Lomené ramínko pro dveřní zavírače Assa Abloy řady DC

Barva: stříbrná, bílá, hnědá, černá

Kluzné ramínko pro dveřní zavírače Assa Abloy DC300, DC340, DC340DA, DC500 a DC700

Barva: stříbrná, bílá, hnědá, černá
Poznámka: Možnost použití aretačního prvku A152 nebo koncového dorazu A153

Výškově nastavitelné kluzné ramínko pro dveřní zavírače Assa Abloy DC300, DC340,

DC340DA, DC500 a DC700

Barva: stříbrná, bílá, hnědá, černá
Poznámka: Možnost použití aretačního prvku A152 nebo koncového dorazu A153

Aretační prvek do kluzných ramínek G193 a G195
Aretační prvek NENÍ SCHVÁLEN PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE

Chrání stěnu před nárazem otevíraných dveří

Jednoduchá instalace do kluzných ramínke G193a G195

SP002921 G193 KLUZ.RAM. STAND.STRIBRNE 1 ks 225.00 9.000 C �

SP002922 G193 KLUZ.RAM. STAND.BILE 1 ks 225.00 9.000 C �

SP002917 G195 KLUZ.RAM. STRIBRNE VYŠŠÍ 1 ks 311.00 12.400 C �

SP002918 G195 KLUZ.RAM. BILE VYŠŠÍ 1 ks 311.00 12.400 C �

SP002865 A152 ARET.PRVEK-KL.RAMINKO 1 ks 225.00 9.000 C �

SP002866 A153 KONC.DORAZ-KL.RAMINKO 1 ks 242.00 9.700 C �

SP002946 A121 MON. PL.-DC300TANDEM STRI 1 ks 289.00 11.600 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

SP002867 DC340 ZAV.STR.EN2-6/1-4 BEZRAM 1 ks 2 000.00 80.000 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

SP002925 DC200 ZAV.STRI. EN2-4_BEZ RAM. 1 ks 1 220.00 48.800 C �

SP002926 DC200 ZAV. BILY. EN2-4_BEZ RAM 1 ks 1220.00 48.800 C �

AA000037 A163 ARET.PRVEK K DC130 1 ks 104.00 4.160 C � N

SP002947 A122 MON. PL. L-DC200 STRIBRNY 1 ks 117.00 4.680 C � N

SP002949 A130 MON. PL. G 193/5 STRIBRN 1 ks 104.00 4.160 C �

SP002863 A126 MONT.PL. DC340/347 1 ks 216.00 8.650 C � N

SP002953 A154 MONT.PL.-PARAL.MONT.STR. 1 ks 43.20 1.730 C � N

Příslušenství
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Bezpečnostní kování Visací zámky

� dle normy ČSN P ENV 1627 jsou tyto výrobky certifi kovány v BT 3
� rozteč osy kliky a cylindrické vložky je 90 mm nebo 72 mm

� vhodné pro zabezpečení vstupních dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových o

tloušťce 40 až 60 mm

� venkovní štít o tl. 10 mm z tvrzené oceli, vnitřní štít o tl. 6 mm z oceli

� dodáváno s bezpečnostní krytkou proti vytržení cylindrické vložky

� součástí balení jsou 2 uchycovací šrouby

� povrchová úprava: štít – broušený nikl

klika – madlo – eloxovaný hliník

� dle normy ČSN P ENV 1627 jsou tyto výrobky certifi kovány v BT 3
� rozteč osy kliky a cylindrické vložky je 90 mm nebo 72 mm

� vhodné pro zabezpečení vstupních dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových o

tloušťce 40 až 60 mm

� venkovní štít o tl. 10 mm z tvrzené oceli, vnitřní štít o tl. 6 mm z oceli

� dodáváno s bezpečnostní krytkou proti vytržení cylindrické vložky

� součástí balení jsou 2 uchycovací šrouby

� povrchová úprava: štít – broušený nikl

klika – madlo – eloxovaný hliník

• třmen zámku má zvýšenou odolnost proti řezání, stříhání, úderům kladiva (HARDENED)

• jednostranně jištěný po odemčení samočinně výsuvný třmen, otočný o 360°

• těleso z litiny, povrchová úprava modrý komaxit

• dodáván ve čtyřech velikostech (38, 45, 52 a 63 mm)

• standardně dodáván se třemi klíči

Visací zámek FAB 30

Bezpečnostní visací zámky Y120 a Y122

A B C D G H

FA91703001.5610 30H/38 3KL.VIS.ZAMEK TFAN 38 34 15 6 19 17 10 ks 70.00 2.800 C �

FA91703002.5610 30H/45 3KL.VIS.ZAMEK TFAN 45 36 18 7 23 22 10 ks 85.50 3.420 C �

FA91703003.5610 30H/52 3KL.VIS.ZAMEK TFAN 52 40 21 8 26 24 10 ks 99.00 3.960 C �

FA91703004.5600 30H/63 3KL.VIS.ZAMEK 63 42 25 10 32 31 10 ks 109.00 4.360 C �

EANMj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
Kód popis

rozměry (mm) balení
ks

� třmen zámku s vysokou odolností proti řezání, střihání a úderům kladiva (BORON)

� oboustranně jištěný Ø (C), po odem čení samočinně výsuvný třmen, otočný o 360°

� uzamykatelný třmen pouhým zatlačením do tělesa bez použití klíče

� těleso zámku z mosazi s povrchovou úpravou leštěný chrom

� odolný proti vzdušné vlhkosti

balení skin

Y122Y120

A B C D E

AA000120 Y120/40/125/1 S. 3KL VIS.ZAMEK 41 37 7 25 20 ks 175.00 7.000 C �

AA000121 Y120/50/127/1 S. 3KL VIS.ZAMEK 52 46 9 26 25 ks 277.00 11.100 C �

AA000122 Y120/60/135/1 S. 3KL VIS.ZAMEK 62 52 10 34 34 ks 326.00 13.000 C �

AA000123 Y120/50/163/1 L. 3KL VIS.ZAMEK 52 46 9 63 25 ks 335.00 13.400 C �

AA000124 Y122/50/123/1 C. 3KL VIS.ZAMEK 51 65 7 23 19 ks 335.00 13.400 C �

balení
ks

Kód popis
rozměry (mm)

EANMj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

6

6

6

6

6

FAB MAZADLO
� určeno pro mazání jemného mechanizmu cylidrických vložek FAB

� lihová rozpustná část zajišťuje rozmrazení zámků v zimním odbobí
� vlastní speciální mazací složka vytváří po odpaření lihové části jemnou

vrstvu mazacího tuku s dobrou adhezí a výbornými kluznými vlastnostmi

pro chod zámku v širokém rozmezí pracovních teplot od -50 °C do +140 °C

� plněno do plastové nádobky o obsahu 125 ml

�mechanický vstřikovač tvoří uzávěr plastové nádobky, je doplněn o

plastovou hadičku k snažšímu vpravení mazadla potřebným směrem

� nutno důkladně před použitím protřepat

� UPOZORNĚNÍ: hořlavina 1. stupně, chraňte oči , chraňte před dětmi,

chraňte před ohněm

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286314000015500 S403/72 BEZP.KOVANI KLIKA/KLIK 1 ks 3 420.00 137.000 C �

286314000015430 S403/90 BEZP.KOVANI KLIKA/KLIK 1 ks 3 420.00 137.000 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286314000015510 S408/72 BEZP.KOVANI KLIKA-MADL 1 ks 3 570.00 143.000 C �

286314000015440 S408/90 BEZP.KOVANI KLIKA-MADL 1 ks 3 570.00 143.000 C �

Kód popis
znak

nebezp.
objem ml

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

246631000000000 MAZADLO FAB F 125 20 ks 92.00 3.680 C �

Kód popis
znak

nebezp.
objem ml

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

246631000000020 Mazadlo FAB PLUS 30ml F 30 20 ks 73.50 2.940 C �

FAB MAZADLO PLUS
� určeno pro mazání jemného mechanizmu cylindrických vložek FAB

� a zvýšenou mazací schopnost, která mámá rozmrazovací schopnosti
pozitivní vliv na životnost cylindrických vložek

� je použit speciální olej bez dalších rozpouštědel s vysokým mazacím

účinkem a vzlínavostí

� lze použít při teplotách od - 50 °C do +140 °C

�mechanický vstřikovač s nástavcem aplikuje mazadlo na požadovaná místa
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� vhodný pro zabezpečení dovnitř otevíraných

pravých i levých vstupních dveří o tloušťce

35 mm až 55 mm

� vzdálenost osy cylindrické vložky od hrany

dveří je volitelná při montáži, a to 50 mm

nebo 60 mm

� dodáván v sadě s cylindrickou vložkou nebo

samostatně

� standardně dodávaná cylindrická vložka

může být nahrazena cylindrickou vložkou

FAB 2061, FAB 2032, FAB 2232 nebo FAB 2415. Při použití těchto cylindrických vložek je

možné využití v systému generálního a hlavního klíče.

�možnost sjednocení na společný uzávěr (SU)

� povrchová úprava: skříň zámku – broušená, saténově niklovaná a lakovaná

protiplech – broušený, saténově niklovaný a lakovaný

cylindrická vložka – broušená mosaz

knoflík – broušený, saténově niklovaný a lakovaný

� dodáván se 3 klíči o v kartonku; balen

Příslušenství

127,5

66

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312002110000 Y2T N PRID.ZAMEK S VLOZKOU 1 ks 454.00 18.200 C �

� dle normy ČSN P ENV 1627 jsou tyto výrobky certifi

kovány v BT 2

�možnost využití v systému generálního a hlavního klíče

� zámky jsou vybaveny bezpečnostním zajišťovacím

řetízkem FAB 1540, který umožňuje pootevření dveří

jen na omezenou vzdálenost

� standardně dodávaná cylindrická vložka FAB 2032

� povrchová úprava:

skříň zámku – nebo bílá barvačerná
kryt protiplechu – nebo bílý plastčerný
cylindrická vložka – leštěná mosaz nebo leštěný nikl

(označení N)

knoflík – bílý plast

� dodávány se šesti klíči

� o v kartonkubalen

� dle normy ČSN P ENV 1627 jsou tyto výrobky

certifikovány v BT 2

�možnost využití v systému generálního a hlavního klíče

(FAB DYNAMIC plus, FAB CONTROL plus, SGHK FAB 2060,

SGHK FAB 2018)

� standardně dodávaná cylindrická vložka FAB 2032 může

být nahrazena FAB DYNAMIC (FAB 2415BN) nebo FAB

CONTROL (FAB 2232BN)

� lze je dodatečně doplnit o bezpečnostní zajišťovací řetízek

FAB 1540

� provedení odolné proti odvrtání (označení B)

� povrchová úprava:

skříň zámku – nebo bílá barvačerná
kryt protiplechu – nebo bílý plastčerný
cylindrická vložka – leštěná mosaz nebo leštěný nikl

(označení N)

knoflík – bílý plast

� dodávány se šesti klíči o v kartonku; balen

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312002030000 1572 6KL.PRID.ZAMEK 1 ks 640.00 25.600 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312002040000 1575 6KL.PRID.ZAMEK 1 ks 770.00 30.800 C �

• vhodný pro dodatečné zabezpečení dovnitř otevíraných dřevěných interiérových i

exteriérových dveří o maximální šířce 1100 mm

• pomáhá identifikovat návštěvu před úplným otevřením vstupních dveří

• jednoduchá montáž, pro připevnění na rám dveří

a dveřní křídlo je nutné vybrat vhodnou výšku

• tělo řetízku je dlouhé 39 mm nebo 90 mm a široké 34 mm, délka řetízku je 160 mm

• povrchová úprava: mosaz (označení B), chrom (označení C)

• baleno v blistru

• vhodné pro použití na většině dřevěných dveřích o tloušťce 35-57 mm

• zorný úhel 180°

• pro instalaci je nutné vyvrtat otvor o průměru 12 mm uprostřed dveří ve výšce očí, poté se

obě části dveřního kukátka do tohoto otvoru sešroubují proti sobě

• pomocí dveřního kukátka lze zjistit, kdo je za dveřmi i přesto, že jsou dveře zavřené,

napomáhá předejít agresivnímu obtěžování

• povrchová úprava: mosaz (označení B), chrom (označení C)

• baleno v blistru

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286314000020550 P1037B DVERNI RETIZEK MOSAZ 6 ks 45.90 1.840 C �

286314000020580 P1037C DVERNI RETIZEK CHROM 6 ks 45.90 1.840 C � D

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286314000020600 DVERNI KUKATKO, MOSAZ 6 ks 82.50 3.300 C �

286314000020570 DVERNI KUKATKO, CHROM 6 ks 82.50 3.300 C �

2011
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Rozetové kování
1 pár klik L-tvaru na kulatých rozetách

1 pár klik U-tvaru na kulatých rozetách

SP001584

SP001586

� 1pár klik s kruhovými rozetami z broušené nerezi

� balení obsahuje čtyřhran a spojovací materiál

� rozteč pro prošroubování je 38mm.

� 1pár klik s kruhovými rozetami z broušené nerezi

� balení obsahuje čtyřhran a spojovací materiál

� rozteč pro prošroubování je 38mm

1 pár klik L 90°-tvaru na kulatých rozetách

1 pár klik L-tvaru na oválných rozetách

1 pár klik U-tvaru na oválných rozetách

1 pár klik L 90°-tvaru na oválných rozetách

Madlo kulové pevné nerez

Rozeta nerez oválná

Rozety nerezové kruhové

WC klička nerez 6mm kruhová

SP001583

SP001585

SP001787

SP001782

SP001786

SP001587

SP001785

SP001588

� 1pár klik s kruhovými rozetami z broušené nerezi

� balení obsahuje čtyřhran a spojovací materiál

� rozteč pro prošroubování je 38mm

� 1pár klik s oválnými rozetami z broušené nerezi

� balení obsahuje čtyřhran a spojovací materiál

� rozteč pro prošroubování je 38mm

� 1pár klik s oválnými rozetami z broušené nerezi

� balení obsahuje čtyřhran a spojovací materiál

� rozteč pro prošroubování je 38mm

� 1pár klik s oválnými rozetami z broušené nerezi

� balení obsahuje čtyřhran a spojovací materiál

� rozteč pro prošroubování je 38mm

1 kus symetrického kulového madla na kruhové rozetě z broušené nerezi, součástí balení

je čtyřhran 8x8mm a spojovací materiál

1 pár oválných rozet z broušené nerezi,

určených pro dveře osazené cylindrickou

vložkou, součástí balení je spojovací materiál

� sada určena pro uzamykání dveří toalet a šaten

s rozměrem čtyřhranu 6x6 mm

� vyrobeno z broušené nerezi

� součástí balení je spojoací materiál

1 pár kruhových rozet z broušené nerezi, určených pro dveře osazené cylindrickou vložkou,

součástí balení je spojovací materiál

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

SP001584 KLIKA NEREZ L/RAD/KRUH.RZ/PÁR 1 ks 505.00 20.200 C �

SP001586 KLIKA NEREZ U/19mm/KRUH.RZ/PÁR 1 ks 505.00 20.200 C �

SP001786 KLIKA NEREZ L/90°/KRUH.RZ/PÁR 1 ks 505.00 20.200 C �

SP001782 WC KLIČKA/NEREZ/6/KRUH.RZ/PÁR 1 ks 422.00 16.900 C �

SP001787 MADLO KULOVÉ NEREZ/KR.RZ/1KUS 1 ks 680.00 27.200 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

SP001583 KLIKA NEREZ L/RAD/OVAL.RZ/PÁR 1 ks 540.00 21.600 C �

SP001585 KLIKA NEREZ U/19mm/OVAL.RZ/PÁR 1 ks 540.00 21.600 C �

SP001785 KLIKA NEREZ L/90°/OVAL.RZ/PÁR 1 ks 540.00 21.600 C �

SP001587
ROZETA/NEREZ/PZ/OVAL.RZ/PÁR -
PRO CYL.VLOŽKU

1 ks 138.00 5.500 C �

SP001588
ROZETA/NEREZ/ PZ/KRUH.RU/PÁR -
PRO CYL.VLOŽKU

1 ks 138.00 5.500 C �

8

6,5

23

SP001801

SP001801
ROZETA/NEREZ/BB/KRUH.RZ/PÁR -
PRO OBYČ. KLÍČ

1 ks 138.00 5.500 C � N
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Klika rovná

Klika oblá

Klika WC / koupelna - oblá / rovná

Rozeta rovná

Rozeta oblá

Zámek rozety WC / koupelna

Krytka vložky nebo zámku

dostupné rozměry

dostupné rozměry

dostupné varianty

dostupné varianty

Interiérové dveřní kování

BB

BB

PZ

PZ

nebo nebo

� pro interiérové dveře, materiál

ocelový plech 1 mm

� klika z hliníkové slitiny

� povrch. úprava lakování

Montážní sada obsahuje:
2 pozinkové šrouby 4x50

+ 2ks krytka PVC, ořech 8x8 mm.

� pro interiérové dveře, materiál ocelový plech 0,7 mm

� klika z hliníkové slitiny, povrch. úprava lakování

Montážní sada obsahuje:
2 pozinkové šrouby 4x50 + 2ks krytka PVC, ořech 8x8 mm.

� pro interiérové dveře, materiál ocelový plech 0,7 mm

� klika z hliníkové slitiny, povrch. úprava lakování

Montážní sada obsahuje:
2 pozinkové šrouby 4x50 + 2ks krytka PVC, ořech 8x8 mm.

� pro interiérové dveře, materiál ocelový plech 0,7 mm, klika (motýlek) z PVC

Montážní sada obsahuje: 2 pozinkové šrouby 4x50 + 2ks krytka PVC, .ořech 4x4 mm

� pro interiérové dveře, materiál ocelový plech 0,7 mm,

Montážní sada obsahuje: 2 pozinkové šrouby 4x50 + 2ks krytka PVC.

� pro interiérové dveře, materiál

ocelový plech 1 mm

� klika z hliníkové slitiny

� povrch. úprava lakování

Montážní sada obsahuje:
2 pozinkové šrouby 4x50

+ 2ks krytka PVC, ořech 8x8 mm.

� rozteč 72 mm

� pro interiérové dveře, materiál

ocelový plech 1 mm

� klika z hliníkové slitiny

� povrch. úprava lakování

Montážní sada obsahuje:
2 pozinkové šrouby 4x50

+ 2ks krytka PVC,

ořech zámku 4x4 mm
ořech kliky 8x8 mm.

kód barva rozteč typ Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

7pk1 72 BB ks 99.00 3.960 B � N

7pw1 72 PZ ks 99.00 3.960 B � N

9pk1 90 BB ks 99.00 3.960 B � N

9pw1 90 PZ ks 99.00 3.960 B � N

7pk2 72 BB ks 99.00 3.960 B � N

7pw2 72 PZ ks 99.00 3.960 B � N

9pk2 90 BB ks 99.00 3.960 B � N

9pw2 90 PZ ks 99.00 3.960 B � N

hnědá

bílá

kód barva rozteč typ Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

7bk1 72 BB ks 99.00 3.960 B � N

7bw1 72 PZ ks 99.00 3.960 B � N

9bk1 90 BB ks 99.00 3.960 B � N

9bw1 90 PZ ks 99.00 3.960 B � N

7bk2 72 BB ks 99.00 3.960 B � N

7bw2 72 PZ ks 99.00 3.960 B � N

9bk2 90 BB ks 99.00 3.960 B � N

9bw2 90 PZ ks 99.00 3.960 B � N

bílá

hnědá

kód typ kliky barva rozteč typ Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

7Wp1 rovná bílá 72 WC ks 117.00 4.680 B � N

7Wp2 rovná hnědá 72 WC ks 117.00 4.680 B � N

7Wb1 oblá bílá 72 WC ks 117.00 4.680 B � N

7Wb2 oblá hnědá 72 WC ks 117.00 4.680 B � N

kód průměr rozety barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

55p1 55 mm bílá ks 71.00 2.840 B � N

55p2 55 mm hnědá ks 71.00 2.840 B � N

62p1 62 mm bílá ks 71.00 2.840 B � N

62p2 62 mm hnědá ks 71.00 2.840 B � N

kód průměr rozety barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

55b1 55 mm bílá ks 71.00 2.840 B � N

55b2 55 mm hnědá ks 71.00 2.840 B � N

62b1 62 mm bílá ks 71.00 2.840 B � N

62b2 62 mm hnědá ks 71.00 2.840 B � N

kód průměr barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

w1c 55 mm bílá ks 30.40 1.220 B � N

w2c 55 mm hnědá ks 30.40 1.220 B � N

w10c 62 mm bílá ks 30.40 1.220 B � N

w20c 62 mm hnědá ks 30.40 1.220 B � N
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kód typ / průměr barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

55k1 BB / 55 mm bílá ks 21.10 0.845 B � N

55k2 BB / 55 mm hnědá ks 21.10 0.845 B � N

55w1 PZ / 55 mm bílá ks 21.10 0.845 B � N

55w2 PZ / 55 mm hnědá ks 21.10 0.845 B � N

62k1 BB / 62 mm bílá ks 21.10 0.845 B � N

62k2 BB / 62 mm hnědá ks 21.10 0.845 B � N

62w1 PZ / 62 mm bílá ks 21.10 0.845 B � N

62w2 PZ / 62 mm hnědá ks 21.10 0.845 B � N

- 62

- 62

Představujeme a postupně zavádíme



Na poslední chvíli...Na poslední chvíli...

Spony Rittinghaus jsou určeny k sestavení

(fixaci) dvou dílů např. obložkových zárub-

ní. Obložková zárubeň je komplet 3-částí (1x

nadpraží a 2x svislé). Komplet má 2 rohové

spoje pod úhlem 90°. (Nadpraží     a svislá

část jsou zkoseny pod úhlem 45°) viz obr.

Montáž:

� do obložek vyvrtáme díry

� díly přiložíme k sobě a vložíme spony

� plochým šroubovákem otáčíme po směru

hod. ručiček a tím díly spojíme.

Gerd Rittinghaus GmbH
Německá firma založená v roce 1985 v Hemeru.

Rittinghaus je vyznaným dodavatelem spojovacího

materiálu - svorek, spojek, šroubů a dalších  součástí,

potřebných pro montáž obložkových zárubní. Hlavními

zákazníky firmy Rittinghaus jsou významní výrobci

dveří v Evropě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

P edstavované spojky/spony jsou dalšímř

zp sobem montáže obložkových zárubní.ů

Jsou to šroubové spojky se 2 plastovými

č Č částmi. ást vodící a ást závitová (šroub).

Tímto zp sobem je možno dosáhnout v tšíů ě

stability p ipojení. Nastavení (montáž) ástíř č

dve ního rámu (obložek) pomocí t chtoř ě

spojek je velmi jednoduchá.

Šroubová spona

Spona s dvěma kolečky (excentry) 8,8 gr

kovová spona

materiál PA6

Spona se jedním kolečkem (excentrem) 6,8 gr

Spona se dvěma kolečky HLADKÁ bez prolisu

kovová spona

závěsy pro obložkové zárubně
viz. str. 178-179

obložková těsnění
viz. str. 16 ... více na str. 185

kód název
ks v

kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

70.5055 spona se dvěma kolečky 2000 ks 4.01 0.160 C �

kód název
ks v

kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

70.5045 spona s jedním kolečkem 3000 ks 3.34 0.134 C �

kód název
ks v

kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

70.2002 spona šroubová 2000 ks 3.15 0.126 C �
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kovová spona

materiál PA6

Novinka
Nový excenter 70.5056 je
vhodnější pro montáž dveří
s plochými obložkami,
právě díky chybějícímu
prolisu, ale jinak je jeho
funkce stejná jako u spony
70.5055

kód název
ks v

kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

70.5056 spona se dvěma kolečky HLADKÁ 2000 ks 4.01 0.160 C � N



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

Spojovací lamely

Rohové sponyŠikmá spona 45°

dále doporučujeme:

široký výběr
� těsnění pro falcové (polodrážka) 10 ,12,15 a 18  mm

i bezfalcové dveře
� kování (skryté závěsy)CEMOM-MOATTI
� kartáčů a kartáčků
� padacích prahů
� protiplechů

více viz:
� Profily PRIMO pro EURO okna a dveře str. 14 - 16
� Těsnění oken, dveří Trelleborg str. 11 - 13
� Profily pro EURO okna a dveře Q-LON str. 18 - 19
� Kování CEMOM-MOATTI str. 174 - 184
� kování FAB ASSA ABLOY str. 190 - 202

tip

60.1004 60.1007 60.1012

60.1005 60.1002 60.1003

15
31.80

4
1

.8
0

45°

3
1

 -
 3

2

kód název
ks v

kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

70.2001 spona šikmá 450 2000 ks 3.31 0.132 C �

kód ks v kartonu Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30.1020 5000 ks 0.96 0.038 C �

30.1026 1000 ks 1.06 0.042 C �

30.1025 1000 ks 1.21 0.048 C �

kód
ks v

kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

60.1005 3000 ks 1.63 0.065 C �

60.1002 2000 ks 2.09 0.084 C �

60.1003 3000 ks 1.99 0.080 C �

60.1004 2000 ks 2.44 0.098 C �

60.1007 1500 ks 4.84 0.194 C �

60.1012 2000 ks 2.46 0.098 C �
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spona s dvěma
kolečky 70.5055

rohová spona
60.1012



MONTÁŽNÍ PLECHY K USAZENÍ RÁMU DŘĚVĚNÝCH i PLASTOVÝCH OKENMONTÁŽNÍ PLECHY K USAZENÍ RÁMU DŘĚVĚNÝCH i PLASTOVÝCH OKEN

495 13 01 EURO203 13 X EUROMezi standardní montážní pokyny výrobců oken a dveří patří mj. i pos-
tup na přesné a pravoúhlé osazení rámu do zdi tj. ukotvení rámu
převážně pomocí plechových pásků (kotev). Množství plechů, jejich
druh a vzdálenost záleží na velikosti a druhu okna (dřevo, plast, hliník).
Kotevní plechy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu tl. 1,5 (1,3) mm,
přímé hladké pro okna dřevěná, s tvarovými úchyty pro okna plastová
a hliníková. Přiložené nákresy specifikují tvary a rozměry podstatné
především pro zakotvení jednotlivých úchytů v rámech plastových
oken. V závislosti na množství lze uvedené plechy vyrobit i z materiálu
tl. 2 mm, případně zabezpečit výrobu nového profilu.

190 15 KPKZP

0,
4

0

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

300 ks 3.56 0.142 C �

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.72 0.149 C �

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

300 ks 3.56 0.142 C �

(19 mm)

(rozteč mm)(rozteč mm)

KP KŽP 145 20 REHAU 5

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 4.09 0.164 C �

(14,5 mm) 203 15 TROCAL

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.71 0.148 C �

(20,5 mm) 236 15 DECEUNING, HORIZONT PS

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.71 0.148 C �

(23,6 mm)

KP KŽP 244 15

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.72 0.149 C �

(24,4 mm) 280 15 A SALAMANDR

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.71 0.148 C �

(28 mm) KP KŽP 305 15 (30,5 mm) 320 15 K KBE

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.71 0.148 C �

(32 mm)

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.72 0.149 C � N

206 1
3

/1
4

Valašské Meziříčí Prahal lBrno www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

23
,6



REHAU 5 (429 15) Kömmerling 435 15 GEALAN

KP KŽP 366 15KP KŽP 350 15

KP KŽP 470 15 REHAU

KP KŽP 418 15

KP KŽP 40013 SO

KP KŽP 430 10 PANELÁK REHAU

MONTÁŽNÍ PLECHY K USAZENÍ RÁMU DŘĚVĚNÝCH i PLASTOVÝCH OKENMONTÁŽNÍ PLECHY K USAZENÍ RÁMU DŘĚVĚNÝCH i PLASTOVÝCH OKEN

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.71 0.148 C �

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.72 0.149 C �

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.71 0.148 C �

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.71 0.148 C �

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.72 0.149 C �

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 8.35 0.334 C �

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 8.35 0.334 C �

(42,9 mm)
(43,5 mm)

(36,6 mm)(35 mm) (40 mm)

(47 mm)

(41,8 mm)

REHAU (41015)

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.71 0.148 C �

(41 mm)

REHAU 2 (410 15/2)

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.71 0.148 C �

(41 mm) REHAU 3 (410 15/3)

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.71 0.148 C �

(41 mm) REHAU 4 (410 15/4)

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.71 0.148 C �

(41 mm)

balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250 ks 3.72 0.149 C � N
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ot
očn

á hlava



KPR PIKE, KPR FAST a KPS FAST

Nylonové rámové hmoždinky

Polská firma Wkret-met byla založena v roce 1990, v současné době
disponuje nejmodernější výrobní linkou na výrobu upevňovací techniky ve
střední a východní Evropě. Wkret-met zaujímá vedoucí postavení na
polském trhu upevňovací techniky, a to především ve výrobě
hmoždinek plastových - zatloukací, rámové, talířové, uzlovací,…
Wkret-met je první firma v Polsku, která na své talířové hmoždinky pro
upevňování zateplovacích systémů obdržela evropský certifikát ETA,
hmoždinky jsou označeny značkou „ CE“.

208

KPR-PIKE SK

KPS-FAST S

KPR-FAST K

KPR-PIKE K

NOVÉ KPR-PIKE, KPR-Rámové rozpínací hmoždinky
FAST a KPS FAST vhodné pro podélně děrované cihly,
dutinové tvárnice Pórobeton, lehčený beton. Hmoždinky
s dlouhou rozpěrnou částí, které zaručují maximální
nosnost přenosem sil do četných příček děrovaných
cihel případně do většího povrchu vrtané díry.

Europan Technical Approval

ETA-12/0272
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RÁMOVÉ A PLASTOVÉ HMOŽDINKY

209

beton C 12/16 plná cihla

KPR-PIKE-8x65 SK 5mm 0,9kN 2,0kN 100 800 ks 2,07 0,083 C � N

KPR-PIKE-8x80 SK 20mm 0,9kN 2,0kN 50 600 ks 2,76 0,110 C � N

KPR-PIKE-8x100 SK 40mm 0,9kN 2,0kN 50 600 ks 3,22 0,129 C � N

KPR-PIKE-8x120 SK 60mm 0,9kN 2,0kN 50 400 ks 3,79 0,152 C � N

KPR-PIKE- 8x140 SK 80mm 0,9kN 2,0kN 50 400 ks 4,60 0,184 C � N

kód - rozměr (mm)

max.
tloušťka

kotveného
materiálu

EAN

dovolené zatížení
balení

ks
karton

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

KPR PIKE K - NYLONOVÁ RÁMOVÁ ROZPÍNACÍ HMO�DINKA S VRUTEM SE

ŠESTIHRANNOU HLAVOU

beton C 12/15 plná cihla

KPR-FAST-10x80 K 10mm 3,00kN 3,50kN 50 800 ks 6,15 0,246 C � N

KPR-FAST-10x100 K 30mm 3,00kN 3,50kN 50 600 ks 8,10 0,324 C � N

KPR-FAST-10x120 K 50mm 3,00kN 3,50kN 50 600 ks 9,20 0,368 C � N

KPR-FAST-10x140 K 70mm 3,00kN 3,50kN 50 400 ks 10,30 0,412 C � N

KPR-FAST-10x160 K 90mm 3,00kN 3,50kN 50 400 ks 11,10 0,444 C � N

KPR-FAST-10x180 K 110mm 3,00kN 3,50kN 25 200 ks 13,30 0,530 C � N

KPR-FAST-10x200 K 130mm 3,00kN 3,50kN 25 200 ks 15,10 0,605 C � N

Cena EUR
pro Slovensko

EANkód - rozměr (mm)

max.
tloušťka

kotveného
materiálu

Cena Kč
pro Česko

dovolené zatížení
balení

ks
karton

ks
Mj

beton C 12/16 plná cihla

KPR-PIKE-8x65 K 5mm 0,9kN 2,0kN 100 800 ks 2,76 0,110 C � N

KPR-PIKE-8x80 K 20mm 0,9kN 2,0kN 50 600 ks 3,26 0,130 C � N

KPR-PIKE-8x100 K 40mm 0,9kN 2,0kN 50 600 ks 3,64 0,146 C � N

KPR-PIKE-8x120 K 60mm 0,9kN 2,0kN 50 400 ks 4,52 0,181 C � N

KPR-PIKE-8x140 K 80mm 0,9kN 2,0kN 50 400 ks 5,05 0,202 C � N

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

dovolené zatížení
balení

ks
karton

ks
Mjkód - rozměr (mm)

max.
tloušťka

kotveného
materiálu

EAN

KPR Fast K - NYLONOVÁ RÁMOVÁ ROZPÍNACÍ HMO�DINKA S VRUTEM SE

ŠESTIHRANNOU HLAVOU

KPR Fast S - NYLONOVÁ RÁMOVÁ ROZPÍNACÍ HMO�DINKA

S VRUTEM SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

beton C 12/15 plná cihla

KPS-FAST-10x80 S 10mm 3,00kN 3,50kN 50 800 ks 5,60 0,224 C � N

KPS-FAST-10x100 S 30mm 3,00kN 3,50kN 50 600 ks 6,35 0,254 C � N

KPS-FAST-10x120 S 50mm 3,00kN 3,50kN 50 600 ks 7,35 0,294 C � N

KPS-FAST-10x140 S 70mm 3,00kN 3,50kN 50 400 ks 8,30 0,332 C � N

KPS-FAST-10x160 S 90mm 3,00kN 3,50kN 50 400 ks 9,70 0,388 C � N

KPS-FAST-10x180 S 110mm 3,00kN 3,50kN 25 200 ks 12,80 0,510 C � N

KPS-FAST-10x200 S 130mm 3,00kN 3,50kN 25 200 ks 14,20 0,570 C � N

kód - rozměr (mm)

max.
tloušťka

kotveného
materiálu

dovolené zatížení
balení

ks
karton

ks
EANMj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

KPR PIKE SK - NYLONOVÁ RÁMOVÁ ROZPÍNACÍ HMO�DINKA

S VRUTEM SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

Europan Technical Approval

ETA-12/0272

Europan Technical Approval

ETA-12/0272

Europan Technical Approval

ETA-12/0272

Europan Technical Approval

ETA-12/0272

doprodejKPS - NYLONOVÁ RÁMOVÁ ROZPÍNACÍ HMO�DINKA S VRUTEM

KPK - NYLONOVÁ RÁMOVÁ ROZPÍNACÍ HMO�DINKA S VRUTEM

SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU

doprodej

beton C 20/25 plná cihla

KPK-8x65N 8 x 65 6,0 x 70 15mm 1,55kN 0,58kN 100 800 ks 2,41 0,096 C �

KPK-8x120N 8 x 120 6,0 x 125 70mm 1,55kN 0,58kN 50 400 ks 3,95 0,158 C �

KPK-8x140N 8 x 140 6,0 x 145 90mm 1,55kN 0,58kN 50 400 ks 4,39 0,176 C �

KPK-10x80N 10 x 80 7,0 x 85 20mm 3,08kN 0,85kN 50 400 ks 4,50 0,180 C �

KPK-10x100N 10 x 100 7,0 x 105 40mm 3,08kN 0,85kN 50 400 ks 5,30 0,212 C �

KPK-10x115N 10 x 115 7,0 x 120 55mm 3,08kN 0,85kN 50 300 ks 6,75 0,270 C �

KPK-10x135N 10 x 135 7,0 x 140 75mm 3,08kN 0,85kN 50 300 ks 7,55 0,302 C �

KPK-10x160N 10 x 160 7,0 x 165 100mm 3,08kN 0,85kN 50 300 ks 8,05 0,322 C �

KPK-10x180N 10 x 180 7,0 x 185 120mm 3,08kN 0,85kN 50 250 ks 9,75 0,390 C �

KPK-10x200N 10 x 200 7,0 x 205 140mm 3,08kN 0,85kN 25 125 ks 11,10 0,444 C �

KPK-10x220N 10 x 220 7,0 x 225 160mm 3,08kN 0,85kN 25 125 ks 12,10 0,484 C �

dovolené zatížení
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Cena Kč
pro Česko

balení
ks

karton
ks

Mj
kód - rozměr

(mm)

průměr
hmoždinky

x délka
(mm)

průměr
vrutu x
délka
(mm)

max.
tloušťka

kotveného
materiálu

beton C 20/25 plná cihla

KPS-8x65N 8 x 65 6,0 x 70 15mm 1,55kN 0,58kN 100 800 ks 1,98 0,079 C �

KPS-8x120N 8 x 120 6,0 x 125 70mm 1,55kN 0,58kN 50 400 ks 3,62 0,145 C �

KPS-8x140N 8 x 140 6,0 x 145 90mm 1,55kN 0,58kN 50 400 ks 4,39 0,176 C �

KPS-10x80N 10 x 80 7,0 x 85 20mm 3,08kN 0,85kN 50 600 ks 4,06 0,162 C �

KPS-10x100N 10 x 100 7,0 x 105 40mm 3,08kN 0,85kN 50 400 ks 4,64 0,186 C �

KPS-10x115N 10 x 115 7,0 x 120 55mm 3,08kN 0,85kN 50 300 ks 5,35 0,214 C �

KPS-10x135N 10 x 135 7,0 x 140 75mm 3,08kN 0,85kN 50 300 ks 6,05 0,242 C �

KPS-10x160N 10 x 160 7,0 x 165 100mm 3,08kN 0,85kN 50 300 ks 7,05 0,282 C �

KPS-10x180N 10 x 180 7,0 x 185 120mm 3,08kN 0,85kN 50 300 ks 9,35 0,374 C �

KPS-10x200N 10 x 200 7,0 x 205 140mm 3,08kN 0,85kN 25 125 ks 10,30 0,412 C �

KPS-10x220N 10 x 220 7,0 x 225 160mm 3,08kN 0,85kN 25 125 ks 11,20 0,448 C �

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

max.
tloušťka

kotveného
materiálu

balení
ks

karton
ks

Mj

dovolené zatížení
kód - rozměr

(mm)

průměr
hmoždinky

x délka
(mm)

průměr
vrutu x
délka
(mm)
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kód - rozměr
(mm)

pro průměr
šroubu

minimální hloubka
ukotvení hmoždinky

balení
ks

kartón
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

KPR-10x80N 7mm 60mm 100 600 ks 1,54 0,062 C �

KPR-10x100N 7mm 60mm 100 800 ks 1,88 0,075 C �

KPR-10x115N 7mm 60mm 100 600 ks 1,95 0,078 C �

KPR-10x135N 7mm 60mm 100 600 ks 2,37 0,095 C �

KPR-10x160N 7mm 60mm 100 600 ks 2,88 0,115 C �

KPR-10x180N 7mm 60mm 100 600 ks 3,29 0,132 C �

KPR-10x200N 7mm 60mm 50 250 ks 3,70 0,148 C �

KPR-10x220N 7mm 60mm 50 250 ks 4,01 0,160 C �

kód - rozměr (mm)
pro průměr

šroubu
min. hloubka

ukotvení
balení

ks
karton

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

KPR - 12x100N 8mm 80mm 50 400 ks 3,09 0,124 C �

KPR - 12x120N 8mm 80mm 50 400 ks 3,54 0,142 C �

KPR - 12x140N 8mm 80mm 50 400 ks 4,11 0,164 C �

KPR - 12x160N 8mm 80mm 50 400 ks 4,53 0,181 C �

KPR - 12x180N 8mm 80mm 50 400 ks 5,05 0,202 C �

KPR - 12x200N 8mm 80mm 50 250 ks 5,60 0,224 C �

KPR 10 - NYLONOVÁ RÁMOVÁ ROZPÍNACÍ HMO�DINKA

KPR 12 - NYLONOVÁ RÁMOVÁ ROZPÍNACÍ HMO�DINKA

Rámová rozpínací hmoždinka  vhodná pro podélně děrované cihly, dutinové tvárnice
Pórobeton, lehčený beton. Hmoždinka s dlouhou rozpěrnou částí, která zaručuje
maximální nosnost přenosem sil do četných příček děrovaných cihel případně do
většího povrchu vrtané díry u stavebních pevností s nízkou pevností v tahu.



KNX - STAVEBNÍ NYLONOVÁ HMO�DINKA S TROJNÁSOBNÝM ROZEPØENÍM

KPX - STAVEBNÍ POLYPROPYLENOVÁ HMO�DINKA S TROJNÁSOBNÝM ROZEPØENÍM

KPU - NYLONOVÁ UNIVERZÁLNÍ HMO�DINKA

RUC - NYLONOVÁ UNIVERZÁLNÍ S OTEVØENÝM OKEMHMO�DINKA

RUO - NYLONOVÁ HMO�DINKA UNIVERZÁLNÍ S UZAVØENÝM OKEM

Použití:
� pro rychlou instalaci stropních svítidel, pro instalaci ocelových lanek atd...

Univerzální hmoždinka . V plných stavebních materiálech držípro všechny případy
třecím  spojením, v děrovaných cihlách nebo v dutých materiálech tvarovým spojením.
Hmoždinku lze použít v každé stavební hmotě. Je určená pro vruty do dřeva a
dřevotřískových desek.
Použití:
� nástěnné police , lehké závěsné skříňky, kabelové držáky, svítidla, atd.

PLASTOVÉ HMOŽDINKY

RUL - NYLONOVÁ UNIVERSÁLNÍ HMO�DINKA S ROVNÝM HÁKEM

Univerzální hmoždinka . V plných stavebních materiálech držípro všechny případy
třecím spojením, v děrovaných cihlách nebo v dutých materiálech tvarovým spojením.
Hmoždinku lze použít v každé stavební hmotě. Je určená pro vruty do dřeva
a dřevotřískových desek.
Použití:
� nástěnné police
� lehkých závěsných skříněk
� obrazy, atd.

kód - rozměr
(mm)

pro průměr
šroubu (mm)

minimální hloubka
ukotvení hmoždinky

balení
ks

kartón
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

KNX-6/30 3,5 - 4 30mm 1000 6000 ks 0,24 0,010 C �

KNX-8/40 4 - 6 40mm 500 3000 ks 0,48 0,019 C �

KNX-8/50 4 - 6 50mm 400 2400 ks 0,67 0,027 C �

KNX-10/50 5 - 7 50mm 300 1800 ks 0,77 0,031 C �

KNX-10/60 5 - 7 60mm 200 1200 ks 0,97 0,039 C �

KNX-12/60 6 - 8 60mm 150 900 ks 1,31 0,052 C �

KNX-12/80 6 - 8 80mm 100 600 ks 1,68 0,067 C �

KNX-14/80 10 80mm 100 500 ks 2,34 0,094 C �

KNX-16/100 12 100mm 50 300 ks 3,54 0,142 C �

kód - rozměr
(mm)

pro průměr
šroubu (mm)

minimální hloubka
ukotvení hmoždinky

balení
ks

kartón
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

KPX-6/30 3,5 - 4 30mm 1000 6000 ks 0,19 0,008 C �

KPX-8/40 4 - 6 40mm 500 3000 ks 0,31 0,012 C �

KPX-8/50 4 - 6 50mm 400 2400 ks 0,48 0,019 C �

KPX-10/50 5 - 7 50mm 300 1800 ks 0,49 0,020 C �

KPX-10/60 5 - 7 60mm 200 1200 ks 0,65 0,026 C �

KPX-12/60 6 - 8 60mm 150 900 ks 0,78 0,031 C �

KPX-12/80 6 - 8 80mm 100 600 ks 1,07 0,043 C �

KPX-14/80 10 80mm 100 500 ks 1,42 0,057 C �

KPX-16/100 12 100mm 50 300 ks 2,54 0,102 C �

kód - rozměr
(mm)

průměr x
délka háku

(mm)

minimální hloubka
ukotvení hmoždinky

balení
ks

kartón
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

WX - 6 4,0 x 55 30mm 100 1600 ks 0,74 0,030 C �

WX - 8 4,5 x 65 40mm 100 1200 ks 1,19 0,048 C �

WX - 10 5,5 x 90 50mm 100 800 ks 2,31 0,092 C �

WX - 12 7,5 x 97 60mm 100 500 ks 4,00 0,160 C �

kód - rozměr
(mm)

pro průměr
šroubu (mm)

min. hloub. ukotvení
balení

ks
kartón

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

KPU-6x35N 3,0 - 3,5 35mm 500 4000 ks 0,46 0,018 C �

KPU-8x50N 4,0 - 5,0 50mm 300 1800 ks 0,95 0,038 C �

KPU-10x60N 5,0 - 6,0 60mm 200 1200 ks 1,28 0,051 C �

beton C 20/25 plná cihla

RU-6x45N 5mm 0,37kN 0,22kN 100 1600 ks 0,70 0,028 C �

RU-6x60N 20mm 0,37kN 0,22kN 100 1600 ks 0,85 0,034 C �

RU-8x60N 5mm 0,90kN 0,25kN 100 1200 ks 1,33 0,053 C �

RU-8x80N 25mm 0,90kN 0,25kN 100 1200 ks 1,65 0,066 C �

RU-10x80N 15mm 2,17kN 0,35kN 100 600 ks 2,74 0,110 C �

RU-10x100N 35mm 2,17kN 0,35kN 100 600 ks 3,31 0,132 C �

dovolené zatížení

Cena EUR
pro Slovensko

EAN
balení

ks
kartón

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

kód - rozměr (mm)

max.
tloušťka

kotveného
materiálu

WX - STAVEBNÍ HMO�DINKA S HÁKEM

beton C 20/25 plná cihla

RUC-6x65 6 x 35 3,5 x 65 45 0,37kN 0,22kN 50 1600 ks 4,68 0,187 C �

RUC-8x83 8 x 50 4,5 x 83 60 0,90kN 0,25kN 25 800 ks 6,35 0,254 C �

dovolené zatížení
Cena Kč

pro Česko
Mj

kód - rozměr
(mm)

průměr
hmoždinky

x délka
(mm)

průměr
vrutu x
délka
(mm)

min.
hloubka
otvoru
(mm)

balení
ks

kartón
ks

EAN
Cena EUR

pro Slovensko

beton C 20/25 plná cihla

RUO-6x64 6 x 35 3,5 x 64 45 0,37kN 0,22kN 50 1600 ks 4,90 0,196 C �

RUO-8x84 8 x 50 4,5 x 85 60 0,90kN 0,25kN 25 800 ks 6,65 0,266 C �

balení
ks

kartón
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

kód - rozměr
(mm)

průměr
hmoždinky

x délka
(mm)

průměr
vrutu x
délka
(mm)

min.
hloubka
otvoru
(mm)

dovolené zatížení

Použití:
� pro rychlou instalaci stropních svítidel, pro instalaci ocelových lanek atd...

beton C
20/25

plná
cihla

RUL-6x48 6 x 35 3,5 x 48 45 0,37kN 0,22kN 50 1600 ks 4,02 0,161 C �

RUL-8x65 8 x 50 4,5 x 65 60 0,90kN 0,25kN 25 800 ks 6,05 0,242 C �

EANMj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

průměr
hmoždinky

x délka
(mm)

kód - rozměr (mm)
balení

ks
kartón

ks

dovolené zatíženímin.
hloubka
otvoru
(mm)

průměr
vrutu x
délka
(mm)

KKX - STAVEBNÍ HMO�DINKA S TROJNÁSOBNÝM ROZEPØENÍM A VRUT DO DØEVA

SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU

beton C 20/25 plná cihla

KKX-10x60 10 x 60 6,0 x 60 1mm 0,25kN 0,15kN 100 800 ks 1,60 0,064 C �

KKX-10x70 10 x 60 6,0 x 70 10mm 0,25kN 0,15kN 100 800 ks 1,85 0,074 C �

KKX-10x80 10 x 60 6,0 x 80 20mm 0,25kN 0,15kN 100 600 ks 1,94 0,078 C �

KKX-10x90 10 x 60 6,0 x 90 30mm 0,25kN 0,15kN 100 600 ks 2,07 0,083 C �

KKX-10x100 10 x 60 6,0 x 100 40mm 0,25kN 0,15kN 100 600 ks 2,28 0,091 C �

KKX-10x120 10 x 60 6,0 x 120 60mm 0,25kN 0,15kN 100 600 ks 2,59 0,104 C �

KKX-10x140 10 x 60 6,0 x 140 80mm 0,25kN 0,15kN 100 600 ks 2,98 0,119 C �

KKX-12x60 12 x 60 8,0 x 60 1mm 0,25kN 0,15kN 100 600 ks 2,77 0,111 C �

dovolené zatížení Cena EUR
pro

Slovensk
o

EAN

průměr
hmoždinky

x délka
(mm)

průměr
vrutu x
délka
(mm)

max.
tloušťka

kotveného
materiálu

balení
ks

Mj
kód - rozměr

(mm)
kartón

ks
Cena Kč

pro Česko

další rozměry na vyžádání
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Nylonová hmoždinka s vrutem. Rychlá instalace do pevných
materiálů zatlučením do vývrtu
� rychlejší než běžná hmoždinka
� šetří čas na rozsáhlých projektech
� dodáváno smontováno

Nylonová hmoždinka s vrutem. Rychlá instalace do pevných materiálů
zatlučením do vývrtu
� rychlejší než běžná hmoždinka
� šetří čas na rozsáhlých projektech
� dodáváno smontováno

Polypropylenová hmoždinka s vrutem. Rychlá instalace do pevných
materiálů zatlučením do vývrtu
� rychlejší než běžná hmoždinka
� šetří čas na rozsáhlých projektech
� dodáváno smontováno

Nylonová hmoždinka s vrutem. Rychlá instalace do pevných materiálů
zatlučením do vývrtu
� rychlejší než běžná hmoždinka
� šetří čas na rozsáhlých projektech
� dodáváno smontováno

Polypropylenová hmoždinka s vrutem. Rychlá instalace do pevných
materiálů zatlučením do vývrtu
� rychlejší než běžná hmoždinka
� šetří čas na rozsáhlých projektech
� dodáváno smontováno

Polypropylenová hmoždinka s vrutem. Rychlá instalace do pevných
materiálů zatlučením do vývrtu
� rychlejší než běžná hmoždinka
� šetří čas na rozsáhlých projektech
� dodáváno smontováno

SMN - NYLONOVÁ ZATLOUKACÍ HMO�DINKA SE ZÁPUSTNÝM LÍMCEM

SM - POLYPROPYLENOVÁ NATLOUKACÍ HMO�DINKA SE ZÁPUSTNÝM LÍMCEM

SMNK - NYLONOVÁ ZATLOUKACÍ HMO�DINKA S HØÍBKOVÝM LÍMCEM

SMK - POLYPROPYLENOVÁ ZATLOUKACÍ HMO�DINKA S HØÍBKOVÝM LÍMCEM

SMNKC - NYLONOVÁ ZATLOUKACÍ HMO�DINKA S VÁLCOVÝM LÍMCEM

SMKC - POLYPROPYLENOVÁ ZATLOUKACÍ HMO�DINKA S VÁLCOVÝM LÍMCEM

ZATLOUKACÍ HMOŽDINKY

beton C 20/25 plná cihla

SMN-5x45 5 x 45 3,5 x 50 15mm 0,23kN 0,21kN 200 2400 ks 0,55 0,022 C �

SMN-6x40 6 x 40 3,9 x 45 10mm 0,37kN 0,26kN 200 2400 ks 0,61 0,024 C �

SMN-6x50 6 x 50 3,9 x 55 20mm 0,37kN 0,26kN 200 1600 ks 0,73 0,029 C �

SMN-6x60 6 x 60 3,9 x 65 30mm 0,37kN 0,26kN 200 1600 ks 0,85 0,034 C �

SMN-6x70 6 x 70 3,9 x 75 40mm 0,37kN 0,26kN 100 1200 ks 1,01 0,040 C �

SMN-6x80 6 x 80 3,9 x 85 50mm 0,37kN 0,26kN 100 1200 ks 1,10 0,044 C �

SMN-8x45 8 x 45 4,9 x 50 5mm 0,90kN 0,63kN 100 1200 ks 1,13 0,045 C �

SMN-8x60 8 x 60 4,9 x 65 20mm 0,90 kN 0,63 kN 100 800 ks 1,43 0,057 C �

SMN-8x80 8 x 80 4,9 x 85 40mm 0,90kN 0,63kN 100 800 ks 1,83 0,073 C �

SMN-8x100 8 x 100 4,9 x 105 60mm 0,90kN 0,63kN 100 600 ks 2,28 0,091 C �

SMN-8x120 8 x 120 4,9 x 125 80mm 0,90kN 0,63kN 100 600 ks 2,62 0,105 C �

SMN-8x140 8 x 140 4,9 x 145 100mm 0,90kN 0,63kN 100 600 ks 2,96 0,118 C �

SMN-8x160 8 x 160 4,9 x 165 120mm 0,90kN 0,63kN 100 600 ks 3,42 0,137 C �

SMN-10x80 10 x 80 6,9 x 90 30mm 1,65kN 1,15kN 50 400 ks 3,43 0,137 C �

SMN-10x100 10 x 100 6,9 x 110 50mm 1,65kN 1,15kN 50 400 ks 4,11 0,164 C �

SMN-10x120 10 x 120 6,9 x 130 70mm 1,65kN 1,15kN 50 400 ks 5,05 0,202 C �

SMN-10x140 10 x 140 6,9 x 150 90mm 1,65kN 1,15kN 50 300 ks 5,70 0,228 C �

SMN-10x160 10 x 160 6,9 x 170 110mm 1,65kN 1,15kN 50 300 ks 6,30 0,252 C �

SMN-10x180 10 x 180 6,9 x 190 130mm 1,65kN 1,15kN 50 300 ks 7,80 0,312 C �

SMN-10x200 10 x 200 6,9 x 210 150mm 1,65kN 1,15kN 50 250 ks 8,45 0,338 C �

SMN-10x220 10 x 220 6,9 x 230 170mm 1,65kN 1,15kN 50 250 ks 9,50 0,380 C �

průměr
vrutu x
délka
(mm)

max.
tloušťka

kotveného
materiálu

dovolené zatížení
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

balení
ks

kartón
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
kód - rozměr

(mm)

průměr
hmoždinky

x délka
(mm)

beton C 20/25 plná cihla

SM-5x45 5 x 45 3,5 x 50 15mm 0,25kN 0,17kN 200 2400 ks 0,46 0,018 C �

SM-6x40 6 x 40 3,9 x 45 10mm 0,35kN 0,24kN 200 2400 ks 0,48 0,019 C �

SM-6x50 6 x 50 3,9 x 55 20mm 0,35kN 0,24kN 200 1600 ks 0,62 0,025 C �

SM-6x60 6 x 60 3,9 x 65 30mm 0,35kN 0,24kN 200 1600 ks 0,65 0,026 C �

SM-6x70 6 x 70 3,9 x 75 40mm 0,35kN 0,24kN 100 1200 ks 0,83 0,033 C �

SM-6x80 6 x 80 3,9 x 85 50mm 0,35kN 0,24kN 100 1200 ks 0,93 0,037 C �

SM-8x45 8 x 45 4,9 x 50 5mm 0,55kN 0,38kN 100 1200 ks 0,87 0,035 C �

SM-8x60 8 x 60 4,9 x 65 20mm 0,55kN 0,38kN 100 800 ks 1,08 0,043 C �

SM-8x80 8 x 80 4,9 x 85 40mm 0,55kN 0,38kN 100 800 ks 1,38 0,055 C �

SM-8x100 8 x 100 4,9 x 105 60mm 0,55kN 0,38kN 100 600 ks 1,79 0,072 C �

SM-8x120 8 x 120 4,9 x 125 80mm 0,55kN 0,38kN 100 600 ks 2,31 0,092 C �

SM-8x140 8 x 140 4,9 x 145 100mm 0,55kN 0,38kN 100 600 ks 2,63 0,105 C �

SM-8x160 8 x 160 4,9 x 165 120mm 0,55kN 0,38kN 100 600 ks 2,95 0,118 C �

SM-10x80 10 x 80 6,9 x 90 30mm 0,80kN 0,56kN 50 400 ks 2,67 0,107 C �

SM-10x100 10 x 100 6,9 x 110 50mm 0,80kN 0,56kN 50 400 ks 3,16 0,126 C �

SM-10x120 10 x 120 6,9 x 130 70mm 0,80kN 0,56kN 50 400 ks 3,96 0,158 C �

SM-10x140 10 x 140 6,9 x 150 90mm 0,80kN 0,56kN 50 300 ks 4,55 0,182 C �

SM-10x160 10 x 160 6,9 x 170 110mm 0,80kN 0,56kN 50 300 ks 5,45 0,218 C �

SM-10x180 10 x 180 6,9 x 190 130mm 0,80kN 0,56kN 50 300 ks 6,40 0,256 C �

SM-10x200 10 x 200 6,9 x 210 150mm 0,80kN 0,56kN 50 250 ks 7,15 0,286 C �

SM-10x220 10 x 220 6,9 x 230 170mm 0,80kN 0,56kN 50 250 ks 8,00 0,320 C �

dovolené zatížení
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

balení
ks

karton
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
kód - rozměr

(mm)

průměr
hmoždinky

x délka
(mm)

průměr
vrutu x
délka
(mm)

max.
tloušťka

kotveného
materiálu

beton C 20/25 plná cihla

SMNK-6x40 6 x 40 3,9 x 45 10mm 0,37kN 0,26kN 200 2400 ks 0,61 0,024 C �

SMNK-6x60 6 x 60 3,9 x 65 30mm 0,37kN 0,26kN 200 1600 ks 0,85 0,034 C �

SMNK-6x80 6 x 80 3,9 x 85 50mm 0,37kN 0,26kN 100 800 ks 1,10 0,044 C �

dovolené zatížení
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

průměr
hmoždinky

x délka
(mm)

průměr
vrutu x
délka
(mm)

max.
tloušťka

kotveného
materiálu

balení
ks

karton
ks

Cena Kč
pro Česko

Mj
kód - rozměr

(mm)

beton C 20/25 plná cihla

SMK-6x40 6 x 40 3,9 x 45 10mm 0,35kN 0,24kN 200 2400 ks 0,49 0,020 C �

SMK-6x60 6 x 60 3,9 x 65 30mm 0,35kN 0,24kN 200 1600 ks 0,70 0,028 C �

SMK-6x80 6 x 80 3,9 x 85 50mm 0,35kN 0,24kN 100 800 ks 0,99 0,040 C �

dovolené zatíženíprůměr
vrutu x
délka
(mm)

průměr
hmoždinky

x délka
(mm)

kód - rozměr
(mm)

Mj
karton

ks
balení

ks

max.
tloušťka

kotveného
materiálu

EAN
Cena EUR

pro Slovensko
Cena Kč

pro Česko

beton C 20/25 plná cihla

SMNKC-6x40 6 x 40 3,9 x 45 10mm 0,37kN 0,26kN 200 2400 ks 0,61 0,024 C �

SMNKC-6x60 6 x 60 3,9 x 65 30mm 0,37kN 0,26kN 200 1600 ks 0,85 0,034 C �

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

max.
tloušťka

kotveného
materiálu

balení
ks

karton
ks

Mj

dovolené zatížení
kód - rozměr

(mm)

průměr
hmoždinky

x délka
(mm)

průměr
vrutu x
délka
(mm)

beton C 20/25 plná cihla

SMKC-6x40 6 x 40 3,9 x 45 10mm 0,35kN 0,24kN 200 2400 ks 0,49 0,020 C �

SMKC-6x60 6 x 60 3,9 x 65 30mm 0,35kN 0,24kN 200 1600 ks 0,70 0,028 C �

průměr
vrutu x
délka
(mm)

průměr
hmoždinky

x délka
(mm)

kód - rozměr
(mm)

Mj
karton

ks
balení

ks

max.
tloušťka

kotveného
materiálu

dovolené zatížení

EAN
Cena EUR

pro Slovensko
Cena Kč

pro Česko
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UZLOVACÍ HMOŽDINKY

Nylonová hmoždinka do sádrokartonu se střední únosností Kotvení středně těžkých
předmětů, polic, konzolí do sádrokartonových stěn a stropů
výhody:
� úchyt lze demontovat a znovu upevnit, jako např. demontáž

radiátorů během malování atd.
� pro kotvení vybavení koupelen a kuchyní
� kotvení konstrukcí do stropu, např. osvětlení
� kotvení lehkých polic, konzolí a háků
� kotva zůstává na místě i po vyjmutí vrutu, například při malování.
Poté lze vrut opět zašroubovat

Hmoždinka do sádrokartonu s vrutem
GKW-10

KPW - HMO�DINKA UZLOVACÍ

Uzlovací hmoždinka je vhodná pro plné u duté materiály má po obvodu čtyři zářezy,
které umožňují kotvení v plných materiálech. Podélně je hmoždinka rozřízlá na čtyři
části, které umožňují snadné bortění stěn a tím kotvení v dutých stavebních
materiálech.
Použítí:
� upevnění plechů, lehké police skříňky

Hmoždinka do sádrokartonu
GKK-10

DRZN - KOVOVÁ HMO�DINKA DO SÁDROKARTONU

KW - HMO�DINKA UZLOVACÍ S VRUTEM DO DØEVA

- 22 -

HMOŽDINKY DO SÁDROKARTONU

SPECIÁLNÍ SAMOVRTNÉ ŠROUBY WSS

samovrtné šrouby se šestihrannou hlavou pro upevňování ocelových prvků a plechů do
konstrukcí z plechu. Špička šroubu má vrták schopný vyvrtat otvor do plechu o tloušťce
až . Šroub je pokryt zinkem o síle min 15um. Šroub má podložku EPDM s pryží12 mm
zabraňující průniku vody. Minimální tloušťka podkladu je 3mm

PLASTOVÁ HMO�DINKA DO SÁDROKARTONU

HROT PRO MONTÁ� HMO�DINEK DO SÁDROKARTONU

SAMOVRTNÉ ŠROUBY WS

samovrtné šrouby se šestihrannou hlavou pro upevňování ocelových prvků a plechů do
konstrukcí z plechu. Špička šroubu má vrták schopný vyvrtat otvor do plechu o tloušťce

. Šroub je pokryt zinkem o síle min 15um. Minimální tloušťka podkladu je1,5mm.3 - 5mm

l

Ø

212

Samovrtné šrouby

kód - rozměr
(mm)

pro průměr
šroubu (mm)

minimální hloubka
ukotvení

balení
ks

kartón
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

KPW-6x35N 3,0 - 4,0 35mm 500 4000 ks 0,46 0,018 C �

KPW-6x50N 3,0 - 4,0 50mm 500 3000 ks 0,61 0,024 C �

KPW-8x50N 4,0 - 5,0 50mm 300 1800 ks 0,95 0,038 C �

KPW-10x60N 5,0 - 6,0 60mm 200 1200 ks 1,28 0,051 C �

beton C 20/25 plná cihla

KW-6x45N 6 x 35 3,5 x 45 5 0,71kN 0,30kN 100 1600 ks 0,70 0,028 C �

KW-6x60N 6 x 50 3,5 x 60 5 0,71kN 0,30kN 100 1600 ks 0,85 0,034 C �

KW-8x60N 8 x 50 4,5 x 60 5 1,04kN 0,34kN 100 1200 ks 1,33 0,053 C �

KW-8x80N 8 x 50 4,5 x 80 25 1,04kN 0,34kN 100 1200 ks 1,65 0,066 C �

KW-10x80N 10 x 60 6,0 x 80 15 1,23kN 0,40kN 100 600 ks 2,74 0,110 C �

KW-10x100N 10 x 60 6,0 x 100 35 1,23kN 0,40kN 100 600 ks 3,31 0,132 C �

dovolené zatížení

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

kartón
ks

Mj EAN
balení

ks
kód - rozměr

(mm)

průměr
hmoždinky

x délka
(mm)

průměr
vrutu x
délka
(mm)

max.
tloušťka

kotveného
materiálu

kód - rozměr
(mm)

pro průměr
šroubu

pruměr otvoru (mm)
balení

ks
kartón

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

GKK-10 3 - 4mm 10mm 200 1200 ks 0,85 0,034 C �

kód - rozměr
(mm)

průměr šroubu
/ délka

max. tl. kotveného
mat. (mm)

balení
ks

kartón
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

GKW-10 3,5x60mm 30mm 100 800 ks 1,09 0,044 C �

kód - rozměr
(mm)

délka (mm)
průměr x délka vrutu

(mm)
balení

ks
kartón

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

DRN - 23 23 3,0 - 3,5 x 30 200 3200 ks 0,75 0,030 C �

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 ks 9,20 0,368 C �KDR

kód

WS 4,8x16 3 500 8000 ks 0,49 0,020 C �

WS 4,8x19 3 500 8000 ks 0,51 0,020 C �

WS 4,8x25 3 500 6000 ks 0,55 0,022 C �

WS 4,8x32 3 500 6000 ks 0,60 0,024 C �

WS 5,5x19 5 500 8000 ks 0,62 0,025 C �

WS 5,5x25 5 500 6000 ks 0,69 0,028 C �

WS 5,5x32 5 500 6000 ks 0,80 0,032 C �

WS 5,5x38 5 250 4000 ks 0,87 0,035 C �

WS 5,5x45 5 250 3000 ks 0,99 0,040 C �

WS 5,5x50 5 250 3000 ks 1,09 0,044 C �

WS 5,5x60 5 250 3000 ks 1,34 0,054 C �

WS 5,5x75 5 250 2400 ks 1,54 0,062 C �

WS 5,5x90/75 5 100 1200 ks 2,14 0,086 C �

WS 5,5x120/75 5 100 800 ks 2,80 0,112 C �

WS 6,3x19 6 250 4000 ks 0,81 0,032 C �

WS 6,3x25 6 250 4000 ks 0,95 0,038 C �

WS 6,3x32 6 250 4000 ks 1,11 0,044 C �

WS 6,3x38 6 200 3200 ks 1,27 0,051 C �

EAN
označení
rozměr

max. tloušťka
provrtání plechu

(mm)
balení ks

balení v
kartónu

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

WSS 5,5x32 12 250 3000 ks 1,16 0,046 C �

WSS 5,5x38 12 200 2400 ks 1,26 0,050 C �

WSS 5,5x50 12 200 1600 ks 1,53 0,061 C �

označení
rozměr

max. tloušťka
plechu pro

prortání (mm)
balení ks

balení v
kartónu

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN
kód - rozměr

(mm)
délka (mm)

průměr x délka vrutu
(mm)

balení
ks

kartón
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

DRZN - 29 23 4,0 - 4,5 x 30 200 2400 ks 4,45 0,178 C �

1
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SAMOVRTNÉ ŠROUBY

samovrtné šrouby se šestihrannou hlavou pro upevňování ocelových prvků a plechů k
dřevěným konstrukcím. Špička šroubu má vrták schopný vyvrtat otvor do plechu o
tloušťce . Šroub je pokryt zinkem o síle min 15um.Dodávají se v barevných2 mm
odstínech dle katalogu. Šroub má podložku EPDM s pryží zabraňující průniku vody.

SAMOVRTNÉ ŠROUBY WFD délka 25, 35, 55 mmSamořezný šroub pro upevnění profilovaných plechů je potaženy speciální vrstvou
laku.Moderní způsob nanášení laku prodlužuje odolnost proti mechanickému poškození,

což je důležité zejména při montáži
šroubů.Odolnost laku vůči UV
záření zvyšuje stálost barvy.
� barva Speciální proces nanášení
a vytvrzení barvy infračerveným
zářením zvyšuje odolnost proti
mechanickému poškození při
montáži. Tloušťka filmu 80 m a60- μ
jeho odolnost vůči UV záření
poskytuje stálost odstínu barvy.

� zinkování
Vysokou ochranu proti korozi
zajišťuje vrstva zinku. Je odolná
vůči poškození při montáži.

KALENÍ Šrouby jsou tepelně
zpracovány což odpovídá jejich
vysoké tvrdosti.

Vrtání - montáž
Kvalitní a ostrý vrták snižuje
utahovací moment. Zvyšuje
rychlost montáže a prodlužuje
životnost nářadí.

EPDM podložka Kvalitní EPDM tvoří pečeť šroubového spoje vůči zatékání. Velmi dobře
odolává povětrnostním vlivům. EPDM podložka je trvale pružná a přizpůsobuje se velmi
dobře dilatačním změnám plechu. Součástí každého balení je montážní bit .

SAMOVRTNÉ ŠROUBY WF

samovrtné šrouby se šestihrannou hlavou pro upevňování ocelových prvků a plechů ke
kovovým konstrukcím. Špička šroubu má vrták schopný vyvrtat otvor do plechu o
tloušťce . Šroub je pokryt zinkem o síle min 15um. Dodávají se v barevných4 mm
odstínech dle katalogu. Šroub má podložku EPDM s pryží zabraňující průniku vody.
Minimální tloušťka podkladu je 1,5mm

Nové praktické
balení s bitem

ZDARMA

Nová prvotřídní kvalita

nevyhovující kvalita

a

d

dřevo

plechový profil
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WFDOC-4,8x25 zinek 20 250 3000 ks 0,98 0,039 C �

WFD-4,8x25

višeň 3011
hnědá 8017
cihlová 8004
černá 9005

20 250 3000 ks 1,14 0,046 C �

WFDOC-4,8x35 zinek 30 250 3000 ks 1,03 0,041 C �

WFD-4,8x35

višeň 3011
hnědá 8017
cihlová 8004
černá 9005

30 250 3000 ks 1,18 0,047 C �

WFDOC-4,8x55 zinek 30 200 2400 ks 1,29 0,052 C �

WFD-4,8x55

višeň 3011
hnědá 8017
cihlová 8004
černá 9005

30 200 2400 ks 1,46 0,058 C �

označení - rozměr
(mm)

provedení
minimální
hloubka

upevnění (mm)

balení
ks

EAN
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

balení v
kartónu

ks
Mj

WFOC-4,8x35 zinek 1,5 250 3000 ks 1,14 0,046 C �

WF-4,8x35

višeň 3011
hnědá 8017
cihlová 8004
černá 9005

1,5 250 3000 ks 1,42 0,057 C �

EAN
označení - rozměr

(mm)
barva

minimální
tloušťka

podkladu (mm)

balení
ks

balení v
kartónu

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko



TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY
TALÍØOVÁ HMO�DINKA S PLASTOVÝM TRNEM

BETON

POLYSTYREN

PLNÁ CIHLA

POLYSTYREN

talířová hmoždinka do plných materiálů k přichycení polystyrenu. Trn má prodloužený
čep pro zvýšení tepelného odporu. Průměr talířku 60mm

ETA

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA

Do plného materiálu
ETA - 08/0172 pro průměr 10 mm
ETA - 09/0001 pro průměr 8 mm

TALÍØEK PRO PØICHYCENÍ TEPELNÉ IZOLACE S KRYTKOU NA ŠROUB

TALÍØOVÁ HMO�DINKA S KOVOVÝM TRNEM A PLASTOVÝM UKONÈENÍM

talířová hmoždinka do plných materiálů k přichycení polystyrenu a minerální vlny.
Kovový trn má prodloužený plastový čep pro zvýšení tepelného odporu. Průměr talířku
60mm

talířek pro přichycení izolace na dřevěné konstrukce pomocí vrutu.

BETON

DŘEVO MINERÁLNÍ VLNA

MINERÁLNÍ VLNA

PLNÁ CIHLA

POLYSTYREN

ETA

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA

Do plného materiálu
ETA - 08/0172 pro průměr 10 mm
ETA - 09/0001 pro průměr 8 mmLTX LMX

NYLONOVÝ TALÍØEK PRO PØICHYCENÍ IZOLACE

TDX nový tvar talířku pro všechny typy talířových hmoždinek Wkret-Met

ETA

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA

ETA - 08/0172

TD 140 TDX - 140TD - 90 TDX - 90

Beton C 20/25 Plná cihla

LTX - 8x95 45 0,30kN 0,30kN 200 ks 1,44 0,058 C �

LTX - 8x115 65 0,30kN 0,30kN 200 ks 1,73 0,069 C �

LTX - 8x135 85 0,30kN 0,30kN 200 ks 1,90 0,076 C �

LTX - 8x155 115 0,30kN 0,30kN 200 ks 2,13 0,085 C �

LTX - 8x175 125 0,30kN 0,30kN 200 ks 2,39 0,096 C �

LTX - 8x195 145 0,30kN 0,30kN 200 ks 2,59 0,104 C �

Beton C 20/25 Plná cihla

LTX - 10x70 30 0,45kN 0,35kN 200 ks 1,26 0,050 C �

LTX - 10x90 50 0,45kN 0,35kN 200 ks 1,52 0,061 C �

LTX - 10x110 70 0,45kN 0,35kN 200 ks 1,66 0,066 C �

LTX - 10x120 80 0,45kN 0,35kN 200 ks 1,82 0,073 C �

LTX - 10x140 100 0,45kN 0,35kN 200 ks 2,02 0,081 C �

LTX - 10x160 120 0,45kN 0,35kN 200 ks 2,27 0,091 C �

LTX - 10x180 140 0,45kN 0,35kN 200 ks 2,53 0,101 C �

LTX - 10x200 160 0,45kN 0,35kN 200 ks 2,73 0,109 C �

LTX - 10x220 180 0,45kN 0,35kN 100 ks 2,91 0,116 C �

LTX - 10x260 220 0,45kN 0,35kN 100 ks 3,11 0,124 C �

kód - rozměr
(mm)

max.
použití
(mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

kód - rozměr
(mm)

max.
použití
(mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Dovolené zatížení

Dovolené zatížení

TD-140 10 140mm LIM, LFN, LFM do 180mm 100 200 ks 4,63 0,185 C �

TD-90 10 90mm KPS, SM, SMN 100 1000 ks 2,87 0,115 C �

TDX-90 8, 10 90mm LTX, LMX, LIM, LFN, LFM 200 1000 ks 1,58 0,063 C � N

TDX-140 8, 10 140mm LTX, LMX, LIM, LFN, LFM 200 200 ks 6,20 0,248 C �

balení ks karton ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EANKód

Ø otvoru
(mm)

Průměr
talíře

Talířové hmoždinky

Beton C 20/25 Plná cihla

LMX - 8x95 45 0,30kN 0,20kN 200 ks 2,26 0,090 C �

LMX - 8x115 65 0,30kN 0,20kN 200 ks 2,93 0,117 C �

LMX - 8x135 85 0,30kN 0,20kN 200 ks 3,27 0,131 C �

LMX - 8x155 105 0,30kN 0,20kN 200 ks 3,76 0,150 C �

LMX - 8x175 125 0,30kN 0,20kN 200 ks 4,04 0,162 C �

LMX - 8x195 145 0,30kN 0,20kN 200 ks 4,38 0,175 C �

Beton C 20/25 Plná cihla

LMX - 10x70 30 0,45kN 0,35kN 200 ks 2,38 0,095 C �

LMX - 10x90 50 0,45kN 0,35kN 200 ks 2,84 0,114 C �

LMX - 10x110 70 0,45kN 0,35kN 200 ks 3,32 0,133 C �

LMX - 10x120 80 0,45kN 0,35kN 200 ks 3,44 0,138 C �

LMX - 10x140 100 0,45kN 0,35kN 200 ks 3,85 0,154 C �

LMX - 10x160 120 0,45kN 0,35kN 200 ks 4,45 0,178 C �

LMX - 10x180 140 0,45kN 0,35kN 200 ks 4,81 0,192 C �

LMX - 10x200 160 0,45kN 0,35kN 200 ks 5,20 0,208 C �

LMX - 10x220 180 0,45kN 0,35kN 100 ks 5,95 0,238 C �

LMX - 10x260 220 0,45kN 0,35kN 100 ks 7,20 0,288 C �

kód - rozměr
(mm)

max.
použití
(mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EA

N

kód - rozměr
(mm)

max.
použití
(mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Dovolené zatížení

Dovolené zatížení

doprodej

TD-60 5 60mm 5 mm 100 1000 ks 2,40 0,096 C �

Cena EUR
pro Slovensko

Kód
Půměr otvoru

(mm)
Průměr
talíře

Pro vrutØ EANbalení ks karton ks Mj
Cena Kč

pro Česko
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TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY

TALÍØOVÁ HMO�DNIKA S OCELOVÝM TRNEM S PLASTOVÝM UKONÈENÍM

ETA

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA

Do dutého materiálu - ETA - 06/0105

Do dutého materiálu - ETA - 06/0105

FRÉZKY NA POLYSTYREN

NÙ� NA MINERÁLNÍ VATU

Pro zapuštění talířových
hmoždinek s průměrem talíře 60
a 65 mm do izolačních desek z
polystyrenu. Materiál PVC,
životnost cca 60 děr do EPS.

POLYSTYRENOVÉ ZÁTKY

PILA NA POLYSTYREN

Polystyrenové zátky prům.65 - 70 mm pro zakrytí talířových
hmoždinek zafrézovaných frézkou na polystyren.
Balení 100 ks.

LFM

HMO�DINKA TALÍØOVÁ S PRODLOU�ENOU ZÓNOU ROZEPØENÍ

A NYLONOVÝM  ROZPÌRNÝM TRNEM A S TVAROVÝM UKONÈENÍM

ETA

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA

LFN

Do plného materiálu - ETA - 06/0080

DOPLŇKY K ZATEPLOVACÍM SYSTÉMUM

Do plného materiálu - ETA - 06/0080

Beton C 16/20 Plná cihla

LFN-8x100 40mm 0,3kN 0,2kN 200 ks 1,56 0,062 C �

LFN-8x120 60mm 0,3kN 0,2kN 200 ks 1,70 0,068 C �

LFN-8x140 80mm 0,3kN 0,2kN 200 ks 1,96 0,078 C �

LFN-8x160 100mm 0,3kN 0,2kN 200 ks 2,13 0,085 C �

LFN-8x180 120mm 0,3kN 0,2kN 200 ks 2,32 0,093 C �

LFN-8x200 140mm 0,3kN 0,2kN 200 ks 2,56 0,102 C �

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Kód - rozměr
(mm)

Max.pou
žití (mm)

balení
ks

Dovolené zatížení

Beton C 16/20 Plná cihla

LFM-8x100 40mm 0,5kN 0,2kN 200 ks 2,80 0,112 C �

LFM-8x120 60mm 0,5kN 0,2kN 200 ks 3,11 0,124 C �

LFM-8x140 80mm 0,5kN 0,2kN 200 ks 3,41 0,136 C �

LFM-8x160 100mm 0,5kN 0,2kN 200 ks 3,78 0,151 C �

LFM-8x180 120mm 0,5kN 0,2kN 200 ks 4,19 0,168 C �

LFM-8x200 140mm 0,5kN 0,2kN 200 ks 4,57 0,183 C �

Kód - rozměr
(mm)

Max.pou
žití (mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Dovolené zatížení

Beton C 16/20 Plná cihla

LFM-10x140 60mm 0,2kN 0,25kN 200 ks 3,95 0,158 C �

LFM-10x160 80mm 0,2kN 0,25kN 200 ks 4,46 0,178 C �

LFM-10x180 100mm 0,2kN 0,25kN 200 ks 4,90 0,196 C �

LFM-10x200 120mm 0,2kN 0,25kN 200 ks 5,20 0,208 C �

LFM-10x220 140mm 0,2kN 0,25kN 100 ks 6,10 0,244 C �

LFM-10x260 180mm 0,2kN 0,25kN 100 ks 7,30 0,292 C �

LFM-10x300 220mm 0,2kN 0,25kN 100 ks 8,50 0,340 C �

Kód - rozměr
(mm)

Max.pou
žití (mm)

balení
ks

Mj
Dovolené zatížení

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

Beton C 16/20 Plná cihla

LFN-10x140 60mm 0,15kN 0,15kN 200 ks 2,43 0,097 C �

LFN-10x160 80mm 0,15kN 0,15kN 200 ks 2,63 0,105 C �

LFN-10x180 100mm 0,15kN 0,15kN 200 ks 2,83 0,113 C �

LFN-10x200 120mm 0,15kN 0,15kN 200 ks 3,03 0,121 C �

LFN-10x220 140mm 0,15kN 0,15kN 100 ks 3,34 0,134 C �

LFN-10x260 180mm 0,15kN 0,15kN 100 ks 3,64 0,146 C �

LFN-10x300 220mm 0,15kN 0,15kN 100 ks 3,94 0,158 C �

Kód - rozměr
(mm)

Max.pou
žití (mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Dovolené zatížení

název Ø mm Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PVC frézka na polystyrén 70 ks 281,00 11,200 C �

kovová frézka na polystyrén 65 ks 1410,00 56,500 C � N

název délka (mm) Mj bal.
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

16198 Nůž na minerální vatu FESTA 330 ks 72 101,00 4,040 C �

název délka (mm) Mj bal.
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

24174 Pila na polystyren 380mm 380 ks 1 130,00 5,200 C �

POMŮCKY PRO PRÁCI PŘI ZATEPLOVÁNÍ

název Ø mm Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

polystyrénová zátka bílá 70 ks 2,38 0,095 C �

polystyrénová zátka šedá 70 ks 3,24 0,130 C � N

polystyrénová zátka Ejot bílá 70 ks 3,78 0,151 C � N

IZ-EPS izolační zátka bílá 65 ks 2,01 0,080 C � N

IZ-EPS izolační zátka šedá 65 ks 2,05 0,082 C � N

IZ-MW izolační zátka 65 ks 3,69 0,148 C � N
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EPS

EPS

MW -
minerální

vlna



CHEMICKÁ KOTVA

CHEMICKÁ KOTVA PRO NETRHLINOVÝ BETON

Chemická kotva VMU

Chemická kotva VMU (ETA, varianta 7)
je chemický kotevní systém pro
netrhlinový beton. Obsahuje vinyleste-
rovou pryskyřici se speciálním plnícím
agregátem plus připojený tubus
s tvrdidlem, použití se závitovou tyčí
nebo pouzdrem s vnitřním závitem.
Prostřednictvím pistole jsou tvrdidlo
a pryskyřice smíseny ve špičce
a vytlačeny do otvoru. Závitová tyč se
poté ručně vsune do otvoru.
Aplikace
Kotvení v netrhlinovém betonu:
ocelové konstrukce, zavěšené stropy,
kabelové lávky atd.
Aplikační teplota do - 15°C
Rozsah (dovoleného) zatížení:
5 1 2, kN – 105, kN
Rozsah pevnosti betonu:
C20/25 - C50/60

Instalace

Teplota (°C) kartuše (chem. kotvy) při aplikaci musí být od +5°C do +25°C

Teplota (°C) základního materiálu
Doba

zpracovatelnosti
v minutách

Doba vytvrzení
v minutách

(suchý beton)

VMU

VMU

VMU

VMU

VMU

VMU

VMU

VMU

VMU

VMU

>=

>=

>=

>=

>=

>=

>=

>=

>=

>=

+40°C

+35°C

+  03  °C

+  02  °C

+5°C

0°C

-5°C

-10°C

-15°C

+  01  °C

1/4 min

2 min

4 min

6 min

20 min

45 min

90 min

120 min

150 min

12 min

15 min

20 min

25 min

45 min

120 min

180 min

5,5 h

10 h

24 h

80 min

Aplikační teplota Doba zpracování Min. doba vytvrzení

+5°C do +10°C 18 min. 145 min

+10°C do +20°C 10 min. 85 min

+20°C do +25°C 6 min. 50 min

+25°C do +30°C 5 min. 40 min

+30°C 4 min. 35 min

Je možné kotvit při teplo-
tách do -10°C. Kartuše
však musí být udržována
min. při teplotě 5°C. Doba
vytvrzení se prodlužuje
na 24 hod. Ujistěte se,
že vrtaný otvor je bez
ledové námrazy.

Upozornění
FX 120 a Fx130 - doba zpracovatelnosti:

FX 130 je dvojkomponentní vinylesterová pryskyřice bez styrenu.
Je speciálně vyvinuta pro kotvení s vysokou únosností závitových
tyčí, svorníků a betonářských výztuží. Kotvení je vhodné do
betonu a dalších běžných stavebních materiálů

� Vysoký výkon. Rychlé vytvrzovací časy. ETA certifikace
(varianta7) pro kotvení pozinkovaných závitových tyčí (třída
oceli 4,6 - 10,9) a nerezových tyčí A4-70 (1,4529 HCR)

� Vhodné pro beton,zdivo (plné a duté) kámen
� Vhodné pro aplikace do stropu, pro suché

a vlhké otvory. Možné použití i pro zatopené otvory

Strukturální fasády, bezpečnostní bariéry, veřejné osvětlení,
balkonové systémy, kolejové jeřáby a pojezdy, dopravní značení,
reklamní poutače, regálové systémy, stroje a těžké zařízení,
konstrukční ocele do betonu, bankomaty, zavěšené stropy,
kabelové lávky. Vhodné pro dynamické zatížení a pro venkovní
použití

FX120 - univerzální chemická kotva

Tremco FX120 Univerzální chemická kotva je dvoukomponentní
pryskyřice bez styrenu. Je určena pro kotvení závitových tyčí,
svorníků a pouzder do betonu a dalších běžných stavebních
materiálů. Je velmi vhodná pro kotvení do dutého zdiva.

� Dobrý výkon, vysoká kvalita, univerzálnost a rychlé vytvrzení.
Použití v kombinaci se závitovými tyčemi, svorníky a
objímkami s vnitřním závitem.

� Vhodné pro beton, zdivo (plné a duté) a kámen.
� Vhodné pro venkovní použití.

markýzy, kotvení bednění, kotvení do asfaltu, sloupkové
zábradlí, zábradlí, madla, ploty, lehké obvodové pláště, dřevěné
a kovové
upozornění - aplikační teploty viz tabulka níže

FX130 - chemická kotva pro vysokou zátì�
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1 2

3 4

5 6

kód
objem

(ml)
balení ks

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

VMU 300 300 12 Xi, O,T ks 290,00 11,600 C �

VMU 420 420 12 Xi, O, T ks 510,00 20,400 C �

kód
objem

(ml)
balení ks

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

FX 120 300 12 Xi, Xn ks 211,00 8,450 C �

kód
objem

(ml)
balení ks

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

FX 130 300 12 Xi, Xn ks 250,00 10,000 C �



PUMPIČKA

MÍSÍCÍ ŠPIČKA

ZÁVITOVÉ TYÈE - materiál ocel tøídy 4.8  galvanický zinek

OCELOVÁ SÍTKA

PLASTOVÁ SÍTKA

Matice a podložky

kód
půměr

otvoru (mm)

minimální
hloubka

otvoru (mm)

průměr
svorníku

(mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

SHK 12x50 12 55 M6-M8 50 ks 5,75 0,230 C �

SHK 15x85 15 90 M10-M12 20 ks 6,25 0,250 C �

SHK 15x130 15 135 M10-M12 20 ks 7,70 0,308 C �

SHK 20x85 20 90 M14 10 ks 9,60 0,384 C �

VM-SH 12x1000 12 M6-M8 1 ks 128,00 5,100 C �

VM-SH 16x1000 16 M10 1 ks 142,00 5,700 C �

VM-SH 22x1000 22 M12-M14 1 ks 173,00 6,900 C �

KLASICKÉ HMOŽDINKY

Klasická rozpínací hmo�dinka

Nabalovací hmo�dinka bez límce (bílá, transparent)

plato

10 ks

Samořezná plastová hmoždinka do sádrokartonu

transparent bílá

kód - rozměr (mm) plat v balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

HP06 - 6 x 30 1000 plato 10ks 1,35 0,054 C �

HP08 - 8 x 38 1100 plato 10ks 1,82 0,073 C �

HP10 - 10 x 50 580 plato 10ks 2,96 0,118 C �

HP12 - 12 x 60 350 plato 10ks 3,83 0,153 C �

HP14 - 14x 80 150 plato 10ks 13,30 0,530 C �

kód - rozměr (mm) balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

HL08 - 8 x 50 5000 ks 0,43 0,017 C �

HL10 - 10 x 60 3000 ks 0,66 0,026 C �

HL12 - 12 x 70 200 ks 0,82 0,033 C �

HL14 - 14 x 80 200 ks 1,43 0,057 C �

Nabalovací hmoždinka bez límce bílá vysokohustotní polyetylén bílá (tvrdá)

kód - rozměr (mm) (barva) balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

HH08 - 8 x 50 (bílá) 5000 ks 0,46 0,018 C �

HH10 - 10 x 60 (bílá) 3500 ks 0,58 0,023 C �

HH12 - 12 x 70 (bílá) 2000 ks 0,85 0,034 C �

Nabalovací hmoždinka bez límce bílá nízkohustotní polyetylén trans (měká)

HH08 - 8 x 50 (trans) 15000 ks 0,46 0,018 C �

HH10 - 10 x 60 (trans) 8000 ks 0,58 0,023 C �

HH12 - 12 x 70 (tras) 5000 ks 0,85 0,034 C �

Uzlovací hmo�dinka s límcem (èerná)

pro čištění otvorů
vhodná pro otvory 10 - 18 mm

Podlo�ky galvanický zinek DIN 440 pro døevìné konstrukce

Matice galvanický zinek DIN 934 pro døevìné konstrukce

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Mísící špička bílá ks 16,70 0,670 C �

Mísící špička VM-x zelená ks 20,90 0,835 C �1

balení

1

rozměr x délka balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

M5 x 1000 mm 150 ks 7,45 0,298 C � ~

M6 x 1000 mm 100 ks 7,85 0,314 C � ~

M8 x 1000 mm 50 ks 12,60 0,505 C � ~

M10 x 1000 mm 25 ks 19,60 0,785 C � ~

M12 x 1000 mm 20 ks 28,90 1,160 C � ~

M14 x 1000 mm 15 ks 39,70 1,590 C � ~

M16 x 1000 mm 15 ks 53,50 2,140 C � ~

M18 x 1000 mm 10 ks 69,00 2,760 C � ~

M20 x 1000 mm 10 ks 87,00 3,480 C � ~

M24 x 1000 mm 5 ks 128,00 5,100 C � ~

kód Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ZU-AP ks 384,00 15,400 C �

balení

1

kód rozměr (mm)
ks v

balení
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

307026 10 x 35 100 ks 1,39 0,056 C �
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název - rozměr balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Matice DIN 934 Zn M5 100 100ks 9,65 0,386 C � N

Matice DIN 934 Zn M6 100 100ks 16,00 0,640 C � N

Matice DIN 934 Zn M8 100 100ks 31,20 1,250 C � N

Matice DIN 934 Zn M10 100 100ks 70,00 2,800 C � N

Matice DIN 934 Zn M12 100 100ks 101,00 4,040 C � N

Matice DIN 934 Zn M14 100 100ks 149,00 5,950 C � N

Matice DIN 934 Zn M16 100 100ks 203,00 8,100 C � N

Matice DIN 934 Zn M18 100 100ks 304,00 12,200 C � N

Matice DIN 934 Zn M20 10 100ks 387,00 15,500 C � N

Matice DIN 934 Zn M22 10 100ks 520,00 20,800 C � N

pro (d1 x d2 x t ) mm balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

M6 (6,6 x 22 x 2) 1000 100ks 39,00 1,560 C � N

M8 (9 x 28 x 3) 400 100ks 87,50 3,500 C � N

M10 (11 x 34 x 3) 300 100ks 109,00 4,360 C � N

M12 (13,5 x 44 x 4) 100 100ks 257,00 10,300 C � N

M14 (15,5 x 50 x 4) 50 100ks 342,00 13,700 C � N

M16 (17,5 x 56 x 5) 50 100ks 515,00 20,600 C � N

M20 (22 x 72 x 6) 30 100ks 1 010,00 40,400 C � N

M24 (26 x 85 x 6) 25 100ks 1 440,00 57,500 C � N

Příslušenství k chemickým kotvám



Prùvlaková kotva pro netrhlinový beton

PRÙVLAKOVÁ KOTVA B Pozinkovaná ocel

Průvlaková kotva B (ETA, varianta 7) je vysoce únosná průvlaková kotva
se skvělou únosností v netrhlinovém betonu a smalými osovými roztečemi
a vzdálenostmi ke kraji. Široká rozměrová řada svíce než 150 typy
rozličných délek a rozměrů ji činí univerzální kotvou pro střední a těžké
zátěže. ETAcertifikované rozměry mají .nerezový expandér
Aplikace
Fasádní systémy, ocelové konstrukce, zavěšené konstrukce, regály,
zábradlí, krovy, bariéry, výtahy, dřevěné konstrukce.
Rozsah (dovoleného) zatížení: 0,5 kN 37,1 kN
Rozsah pevnosti betonu: C20/25 C50/60

� � � � ������	
����	����	��������������

Univerzální průvlaková kotva pro lehké zátěže do betonu, tvárnic a cihlového zdiva.
V provedení s vloženým šroubem se šestihranou hlavou.
Typické aplikace:
lavice, radiátory, satelity, cedule, rolety, garážová vrata a dveře
dovolené zatížení v betonu C20/25: v tahu 1,72 - 3,30 kN

vhodné pro pou�ití do betonu,

kamene, cihel a tvárnic

����������������������� ��!

Univerzální průvlaková kotva pro lehké zátěže do betonu, tvárnic a cihlového zdiva.
Jako průchozí kotva nevyžaduje označování vývrtu a je vhodná pro všechny typy zdiva
od pevnosti min. 7N/mm .2

Typické aplikace:
lavice, radiátory, satelity, cedule, rolety, garážová vrata a dveře
dovolené zatížení v betonu C20/25: v tahu 1,72 - 3,30 kN

vhodné pro pou�ití do betonu,

kamene, cihel a tvárnic

KOVOVÁ RÁMOVÁ HMO�DINKA

Kovová hmoždinka pro kotvení rámů oken a dveří. Průchozí kotvení rámů oken a dveří
do betonu, cihel a tvárnic.
�kotví rámy oken a dveří do většiny stavebních materiálů
�jednoduché kotvení kovových rámů oken a dveří
�perfektní pro instalaci venkovních posuvných dveří.

OCELOVÉ KOTVY

rozměr - označení balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Trubková kotva M6 8x45 vložený šroub 100 ks 7,10 0,284 C �

Trubková kotva M6 8x60 vložený šroub 100 ks 8,15 0,326 C �

Trubková kotva M8 10x60 vložený šroub 50 ks 10,60 0,424 C �

Trubková kotva M8 10x80 vložený šroub 10 ks 13,30 0,530 C �

Trubková kotva M10 12x70 vložený šroub 10 ks 17,50 0,700 C �

Trubková kotva M10 12x100 vložený šroub 10 ks 20,50 0,820 C �

rozměr - označení balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Trubková kotva M6 8x45 svorník 100 ks 5,10 0,204 C �

Trubková kotva M6 8x65 svorník 100 ks 6,80 0,272 C �

Trubková kotva M6 8x85 svorník 50 ks 8,10 0,324 C �

Trubková kotva M8 10x40 svorník 50 ks 6,60 0,264 C �

Trubková kotva M8 10x50 svorník 50 ks 7,10 0,284 C �

Trubková kotva M8 10x60 svorník 50 ks 7,80 0,312 C �

Trubková kotva M8 10x75 svorník 25 ks 8,40 0,336 C �

Trubková kotva M8 10x95 svorník 25 ks 11,50 0,460 C �

Trubková kotva M10 12x60 svorník 25 ks 11,50 0,460 C �

Trubková kotva M10 12x75 svorník 10 ks 13,10 0,525 C �

Trubková kotva M10 12x100 svorník 10 ks 16,70 0,670 C �

Trubková kotva M10 12x130 svorník 10 ks 22,80 0,910 C �

kód
rozměr
(mm)

průměr
otvoru
(mm)

max. tloušťka
upevnění

(mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

21-100 10x72 10 10 100 ks 4,14 0,166 C �

21-101 10x92 10 30 100 ks 4,41 0,176 C �

21-102 10x112 10 50 100 ks 4,61 0,184 C �

21-104 10x132 10 70 100 ks 4,90 0,196 C �

21-106 10x152 10 90 100 ks 5,70 0,228 C �

21-108 10x182 10 120 100 ks 7,25 0,290 C �

B 8-5/50* 8x45 35 M8x22 50 100 ks 12,70 0,510 C �

B 8-10/60* 8x50 40 M8x25 60 100 ks 12,80 0,510 C �

B 8-10/75 8x65 55 M8x25 75 100 ks 13,10 0,525 C �

B 8-15/80 8x65 55 M8x25 80 100 ks 13,40 0,535 C �

B 8-20/85 8x65 55 M8x25 85 100 ks 13,60 0,545 C �

B 8-25/90 8x65 55 M8x25 90 100 ks 13,70 0,550 C �

B 8-30/95 8x65 55 M825 95 100 ks 13,80 0,550 C �

B 8-45/110 8x65 55 M8x25 110 100 ks 14,10 0,565 C �

B 8-55/120 8x65 55 M8x25 50 100 ks 15,10 0,605 C �

B 10-10/60* 10x50 40 M10x25 60 50 ks 15,70 0,630 C �

B 10-10/85 10x70 60 M10x30 85 50 ks 16,50 0,660 C �

B 10-15/90 10x70 60 M10x30 90 50 ks 16,80 0,670 C �

B 10-20/95 10x70 60 M10x30 95 50 ks 17,10 0,685 C �

B 10-30/105 10x70 60 M10x30 105 50 ks 17,80 0,710 C �

B 10-45/120 10x70 60 M10x30 120 50 ks 18,90 0,755 C �

B 10-50/125 10x70 60 M10x30 125 50 ks 20,60 0,825 C �

B 10-70/145 10x70 60 M10x30 145 50 ks 23,10 0,925 C �

B 10-100/175 10x70 60 M10x30 175 50 ks 23,90 0,955 C �

B 10-140/215 10x70 60 M10x30 215 25 ks 29,10 1,160 C �

B 12-5/75* 12x65 55 M12x30 75 25 ks 21,40 0,855 C �

B 12-10/95* 12x80 70 M12x50 95 25 ks 22,60 0,905 C �

B 12-15/110 12x90 80 M12x35 110 25 ks 24,00 0,960 C �

B 12-20/115 12x90 80 M12x35 115 25 ks 25,50 1,020 C �

B 12-30/125 12x90 80 M12x35 125 25 ks 27,40 1,100 C �

B 12-50/145 12x90 80 M12x35 145 25 ks 30,50 1,220 C �

B 12-65/160 12x90 80 M12x35 160 25 ks 32,30 1,290 C �

B 12-85/180 12x90 80 M12x35 180 25 ks 34,80 1,390 C �

kód
průměr - tloušťka kot.

mat. / délka

půměr otvoru
x hloubka

(mm)

hloubka
usazení

(mm)

rozměr +
délka závitu

(mm)

délka
kotvy

EANbalení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

KLÍNOVÁ KOTVA
Ocelová kotva s metrickým závitem pro trvalé kotvení do betonu. V
rozměrech M6-M16. Trvalé kotvení zejména do betonových stropů.
� poskytuje trvalé ukotvení objímky se závitem do betonu pro šroub nebo

závitovou tyč
� zvláště použitelná pro lehčí kotvení závitovými tyčemi do stropů a zdí
� upevnění potrubí k betonovým stropům a stěnám
� kotvení zařízení, která bývají demontována a přemísťována

kód rozměr
průměr
otvoru
(mm)

hloubka
otvoru (mm)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

77-108 M6 8 27 11 ks 3,11 0,124 C �

77-120 M8 10 32 13 ks 3,96 0,158 C �

77-132 M10 12 40 15 ks 5,85 0,234 C �

77-141 M12 15 52 20 ks 10,50 0,420 C �

77-150 M16 20 57 25 ks 29,80 1,190 C �
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další rozměry na vyžádání
*) není součástí certifikátu, expander je z pozinkované oceli



Pro rychlou a beznapěťovou montáž oken a dveří do většiny stavebních materiálů
Průchozí kotvení plastových, dřevěných nebo kovových rámů oken a dveří.
� rychlá a jednoduchá montáž
� povrchová úprava pozink
� beznapěťová montáž
�malý předvrtávaný otvor
� průchozí kotvení

Okenní šroub s zápustnou (plochou) hlavou

Pro rychlou a beznapěťovou montáž oken a dveří do většiny stavebních materiálů
Průchozí kotvení plastových, dřevěných nebo kovových rámů oken a dveří.
� rychlá a jednoduchá montáž
� povrchová úprava pozink
� beznapěťová montáž
�malý předvrtávaný otvor
� průchozí kotvení

Okenní šrouby
Okenní šroub se zápustnou hlavou a 5-ti drá�kami

Pro rychlou a beznapěťovou montáž oken a dveří do většiny stavebních materiálů
Průchozí kotvení plastových, dřevěných nebo kovových rámů oken a dveří.
�rychlá a jednoduchá montáž
�povrchová úprava pozink
�beznapěťová montáž
�malý předvrtávaný otvor
�průchozí kotvení

Okenní šroub s válcovou (cilindrickou) hlavou

OKENNÍ ŠROUBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Plastové krytky turbošroubů

Power Plus( )SDS-plus,S4
vrtáky do betonu a kamene
doporučujeme k turbošroubům

více na straně 237

Pro plochou hlavu
průměr 12 mm

Pro hlavu s torxem T25 nebo T30

Plastové krytky turbošroubů

Pro plochou hlavu
průměr 16,4 mm

- vhodné krytky k okenním šroubům

T25-T30-

krytka-

krytka-

krytka-

kód
Ø vnější x

vnitřní (mm)
barva

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

01 14,5 x 11 bílá 9003 100 100 ks 35,60 1,420 C �

03 14,5 x 11 sv. hnědá 1011 100 100 ks 35,60 1,420 C �

04 14,5 x 11 hnědá 8003 100 100 ks 35,70 1,430 C �

05 14,5 x 11 tm. Hnědá 8016 100 100 ks 35,60 1,420 C �

kat. č.
Ø vnější (mm) -

torx
barva

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

55 16,5 - T30 bílá 9003 100 100 ks 54,50 2,180 C �

56 16,5 - T30 tm. Hnědá 8016 100 100 ks 54,50 2,180 C �

kód
Ø vnější (mm) -

torx
barva

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

530001 16,5 - T30 bílá 9003 100 100 ks 40,00 1,600 C �

530007 16,5 - T30 sv. hnědá 1011 200 100 ks 40,00 1,600 C �

530010 16,5 - T30 tm. Hnědá 8016 100 100 ks 40,00 1,600 C �

525001 13,5 - T25 bílá 9003 100 100 ks 40,00 1,600 C �

525007 13,5 - T25 sv. hnědá 1011 100 100 ks 40,00 1,600 C �

525010 13,5 - T25 tm. Hnědá 8016 100 100 ks 40,00 1,600 C �

turbošrouby od délky 242 mm pouze s děleným závitem - platí pro všechny typy

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

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

10185072 Turbo 7.5x72mm,vál.hl.T25 ZB 100 ks 1,47 0,059 C �

10185092 Turbo 7.5x92mm,vál.hl.T25 ZB 100 ks 1,88 0,075 C �

10185112 Turbo 7.5x112mm,vál.hl.T25 ZB 100 ks 2,34 0,094 C �

10185122 Turbo 7.5x122mm,vál.hl.T25 ZB 100 ks 2,79 0,112 C �

10185132 Turbo 7.5x132mm,vál.hl.T25 ZB 100 ks 3,08 0,123 C �

10185152 Turbo 7.5x152mm,vál.hl.T25 ZB 100 ks 3,90 0,156 C �

10185182 Turbo 7.5x182mm,vál.hl.T25 ZB 100 ks 5,60 0,224 C �

10185212 Turbo 7.5x212mm,vál.hl.T25 ZB 100 ks 8,15 0,326 C �
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Kód
typ - průměr x délka mm, hlava, povrchová úprava,

torx
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

10121052 Turbo 7.5x52mm,záp.hl. ZB T30 100 ks 1,16 0,046 C �

10121062 Turbo 7.5x62mm,záp.hl. ZB T30 100 ks 1,26 0,050 C �

10121072 Turbo 7.5x72mm,záp.hl. ZB T30 100 ks 1,47 0,059 C �

10121082 Turbo 7.5x82mm,záp.hl. ZB T30 100 ks 1,68 0,067 C �

10121092 Turbo 7.5x92mm,záp.hl. ZB T30 100 ks 1,88 0,075 C �

10121102 Turbo 7.5x102mm,záp.hl. ZB T30 100 ks 2,14 0,086 C �

10121112 Turbo 7.5x112mm,záp.hl. ZB T30 100 ks 2,34 0,094 C �

10121122 Turbo 7.5x122mm,záp.hl. ZB T30 100 ks 2,79 0,112 C �

10121132 Turbo 7.5x132mm,záp.hl. ZB T30 100 ks 3,08 0,123 C �

10121152 Turbo 7.5x152mm,záp.hl. ZB T30 100 ks 3,90 0,156 C �

10121182 Turbo 7.5x182mm,záp.hl. ZB T30 100 ks 5,60 0,224 C �

10121212 Turbo 7.5x212mm,záp.hl. ZB T30 100 ks 8,05 0,322 C �

10121242 Turbo 7.5x242mm,záp.hl. ZB T30 100 ks 15,50 0,620 C �

10121272 Turbo 7.5x272mm,záp.hl. ZB T30 100 ks 19,30 0,770 C �

10121302 Turbo 7.5x302mm,záp.hl. ZB T30 100 ks 24,50 0,980 C �

Kód
typ , průměr x délka mm, hlava, povrchová úprava,

torx
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

755042 Kotevní šroub TURBO 7,5x42 ZH, 5dr, ZB,T30 100 ks 0,78 0,031 C �

755052 Kotevní šroub TURBO 7,5x52 ZH, 5dr, ZB, T30 100 ks 1,08 0,043 C �

755072 Kotevní šroub TURBO 7,5x72 ZH, 5dr, ZB, T30 100 ks 1,44 0,058 C �

755092 Kotevní šroub TURBO 7,5x92 ZH, 5dr, ZB, T30 100 ks 1,90 0,076 C �

755112 Kotevní šroub TURBO 7,5x112 ZH, 5dr, ZB, T30 100 ks 2,23 0,089 C �

755132 Kotevní šroub TURBO 7,5x132 ZH, 5dr, ZB, T30 100 ks 2,51 0,100 C �

755152 Kotevní šroub TURBO 7,5x152 ZH, 5dr, ZB, T30 100 ks 3,09 0,124 C �

755182 Kotevní šroub TURBO 7,5x182 ZH, 5dr, ZB, T30 100 ks 3,63 0,145 C �

755212 Kotevní šroub TURBO 7,5x212 ZH, 5dr, ZB, T30 100 ks 4,09 0,164 C �



STAVEBNÍ VRUTY

drážka Tx precizně přenáší
kroutící moment potřebný k
zašroubování vrutu

8 drážek (kapsiček) pod
hlavou usnad-ňuje zapuštění
hlavy vrutu do materiálu

ostrá jehlová špička
umožňuje rychlé zakousnutí

dvouchodý závit
dává vrutu vysokou rychlost

odložený druhý chod závitu
umožňuje štíhlou konstrukci
špičky

frézující závit
profrézovává sevření materiálu
a snižujetak třenína dříku

kluzný lak snižuje tření vrutu a
slouží jako další vrstva
ochrany proti korozi

RAPI-TEC představují novou generaci vrutů, která

přináší ve srovnání s běžnými vruty uživatelský

komfort a lepší užitné vlastnosti.

Přednosti vrutu

• Používají se bez předvrtání = úspora
pracovního času / nákladů na zhotovení
spoje

• Dvojnásobná rychlost zašroubování
vrutu oproti  běžnému vrutu = další
úspora pracovního času/nákladů

• Konstrukcí vrutu je snížen odpor vůči
zašroubování = uživatelský komfort,
šetrnost k převodovkám pracovních
nástrojů

• Kvalitní spoj – spoj se neuvolňuje,
vysoká svěrná síla ve spoji, vysoká
ochrana proti korozi.

• Jednoduché použití a maximální
pracovní komfort pro pracovníky

• Stavební technické osvědčení
070-043613

RAPI-TEC
RAPI-TEC

vruty bez předvrtání
2010

*) vrut s plným závitem bez frézující části
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Kód
typ - průměr x délka mm, hlava,

povrchová úprava, torx

max. síla
připojované

ho dílu v
mm

hloubka
zašroubování (=

délka závitu)
mm

maximální
vytrhávací
síla v kN

balení Mj
Cena Kč

pro Česko

Cena EUR
pro

Slovensko
EAN

19030016 RAPI-TEC 2010 3x16*mm,záp. ŽZ T10 - 16 0,24 2000 100 ks 18,40 0,735 C �

19030020 RAPI-TEC 2010 3x20mm,záp. ŽZ T10 - 20 0,30 2000 100 ks 19,60 0,785 C �

19030025 RAPI-TEC 2010 3x25*mm,záp. ŽZ T10 - 25 0,38 2000 100 ks 22,80 0,910 C �

19030030 RAPI-TEC 2010 3x30mm,záp. ŽZ T10 13 17 0,26 1000 100 ks 25,30 1,010 C �

19030035 RAPI-TEC 2010 3x35mm,záp. ŽZ T10 15 20 0,30 1000 100 ks 32,90 1,320 C �

19030040 RAPI-TEC 2010 3x40mm,záp. ŽZ T10 15 25 0,38 1000 100 ks 32,80 1,310 C �

19030045 RAPI-TEC 2010 3x45mm,záp. ŽZ T10 20 25 0,38 500 100 ks 37,90 1,520 C �

19035016 RAPI-TEC 2010 3,5x16*mm,záp. ŽZ T10 - 16 0,28 2000 100 ks 19,60 0,785 C �

19035020 RAPI-TEC 2010 3,5x20*mm,záp. ŽZ T10 - 20 0,35 2000 100 ks 22,10 0,885 C �

19035025 RAPI-TEC 2010 3,5x25*mm,záp. ŽZ T10 - 25 0,44 1000 100 ks 25,30 1,010 C �

19035030 RAPI-TEC 2010 3,5x30mm,záp. ŽZ T10 13 17 0,30 1000 100 ks 27,90 1,120 C �

19035035 RAPI-TEC 2010 3,5x35mm,záp. ŽZ T10 13 22 0,39 1000 100 ks 31,60 1,260 C �

19035040 RAPI-TEC 2010 3,5x40mm,záp. ŽZ T10 15 25 0,44 1000 100 ks 39,30 1,570 C �

19035045 RAPI-TEC 2010 3,5x45mm,záp. ŽZ T10 15 30 0,53 500 100 ks 42,20 1,690 C �

19035050 RAPI-TEC 2010 3,5x50mm,záp. ŽZ T10 20 30 0,53 500 100 ks 50,00 2,000 C �

19040020 RAPI-TEC 2010 4x20*mm,záp. ŽZ T20 - 20 0,40 1000 100 ks 22,10 0,885 C �

19040025 RAPI-TEC 2010 4x25*mm,záp,T20 - 25 0,50 1000 100 ks 23,50 0,940 C �

19040030 RAPI-TEC 2010 4x30mm,záp. ŽZ T20 13 17 0,34 1000 100 ks 27,60 1,100 C �

19040035 RAPI-TEC 2010 4x35mm,záp. ŽZ T20 15 20 0,40 1000 100 ks 30,10 1,200 C �

19040040 RAPI-TEC 2010 4x40mm,záp. ŽZ T20 15 25 0,50 1000 100 ks 32,80 1,310 C �

19040045 RAPI-TEC 2010 4x45mm,záp. ŽZ T20 20 25 0,50 500 100 ks 39,90 1,600 C �

19040050 RAPI-TEC 2010 4x50mm,záp. ŽZ T20 20 30 0,60 500 100 ks 43,30 1,730 C �

19040060 RAPI-TEC 2010 4x60mm,záp. ŽZ T20 25 35 0,70 500 100 ks 66,50 2,660 C �

19040070 RAPI-TEC 2010 4x70mm,záp. ŽZ T20 35 35 0,70 200 100 ks 77,00 3,080 C �

19045020 RAPI-TEC 2010 4.5x20*mm,záp. ŽZ T25 - 20 0,45 500 100 ks 43,30 1,730 C �

19045025 RAPI-TEC 2010 4.5x25*mm,záp. ŽZ T25 - 25 0,56 500 100 ks 47,10 1,880 C �

19045030 RAPI-TEC 2010 4.5x30mm,záp. ŽZ T20 11 19 0,43 500 100 ks 62,00 2,480 C �

19045035 RAPI-TEC 2010 4.5x35mm,záp. ŽZ T20 16 19 0,43 500 100 ks 42,30 1,690 C �

19045040 RAPI-TEC 2010 4.5x40mm,záp. ŽZ T20 16 24 0,54 500 100 ks 46,00 1,840 C �

19045045 RAPI-TEC 2010 4.5x45mm,záp. ŽZ T20 21 24 0,54 500 100 ks 52,00 2,080 C �

19045050 RAPI-TEC 2010 4.5x50mm,záp. ŽZ T20 21 29 0,65 500 100 ks 56,50 2,260 C �

19045060 RAPI-TEC 2010 4.5x60mm,záp. ŽZ T20 26 34 0,77 250 100 ks 77,50 3,100 C �

19045070 RAPI-TEC 2010 4.5x70mm,záp. ŽZ T20 31 39 0,88 200 100 ks 85,00 3,400 C �

19045080 RAPI-TEC 2010 4.5x80mm,záp. ŽZ T20 36 44 0,99 200 100 ks 96,00 3,840 C �

19050020 RAPI-TEC 2010 5x20*mm,záp. ŽZ T25 - 20 0,50 500 100 ks 57,50 2,300 C �

19050025 RAPI-TEC 2010 5x25*mm,záp. ŽZ T25 - 25 0,63 500 100 ks 53,00 2,120 C �

19050030 RAPI-TEC 2010 5x30mm,záp. ŽZ T25 11 19 0,48 500 100 ks 55,50 2,220 C �

19050035 RAPI-TEC 2010 5x35mm,záp. ŽZ T25 16 19 0,48 500 100 ks 50,50 2,020 C �

19050040 RAPI-TEC 2010 5x40mm,záp. ŽZ T25 18 22 0,55 500 100 ks 53,50 2,140 C �

19050050 RAPI-TEC 2010 5x50mm,záp. ŽZ T25 23 27 0,68 250 100 ks 63,00 2,520 C �

19050060 RAPI-TEC 2010 5x60mm,záp. ŽZ T25 28 32 0,80 250 100 ks 76,00 3,040 C �

19050070 RAPI-TEC 2010 5x70mm,záp. ŽZ T25 33 37 0,93 200 100 ks 100,00 4,000 C �

19050080 RAPI-TEC 2010 5x80mm,záp. ŽZ T25 33 47 1,18 200 100 ks 123,00 4,920 C �

19050090 RAPI-TEC 2010 5x90mm,záp. ŽZ T25 43 47 1,18 100 100 ks 144,00 5,750 C �

19050100 RAPI-TEC 2010 5x100mm,záp. ŽZ T25 45 55 1,38 100 100 ks 161,00 6,450 C �

19050110 RAPI-TEC 2010 5x110mm,záp. ŽZ T25 45 65 1,63 100 100 ks 221,00 8,850 C �

19050120 RAPI-TEC 2010 5x120mm,záp. ŽZ T25 55 65 1,63 100 100 ks 250,00 10,000 C �

19060050 RAPI-TEC 2010 6x50mm,záp. ŽZ T30 21 29 0,87 250 100 ks 92,00 3,680 C �

19060060 RAPI-TEC 2010 6x60mm,záp. ŽZ T30 26 34 1,02 200 100 ks 107,00 4,280 C �

19060070 RAPI-TEC 2010 6x70mm,záp. ŽZ T30 31 39 1,17 200 100 ks 123,00 4,920 C �

19060080 RAPI-TEC 2010 6x80mm,záp. ŽZ T30 32 48 1,44 100 100 ks 138,00 5,500 C �

19060090 RAPI-TEC 2010 6x90mm,záp. ŽZ T30 42 48 1,44 100 100 ks 165,00 6,600 C �

19060100 RAPI-TEC 2010 6x100mm,záp. ŽZ T30 46 54 1,62 100 100 ks 192,00 7,700 C �

19060110 RAPI-TEC 2010 6x110mm,záp. ŽZ T30 46 64 1,92 100 100 ks 245,00 9,800 C �

19060120 RAPI-TEC 2010 6x120mm,záp. ŽZ T30 56 64 1,92 100 100 ks 279,00 11,200 C �

19060130 RAPI-TEC 2010 6x130mm,záp. ŽZ T30 66 64 1,92 100 100 ks 299,00 12,000 C �

19060140 RAPI-TEC 2010 6x140mm,záp. ŽZ T30 76 64 1,92 100 100 ks 348,00 13,900 C �

19060150 RAPI-TEC 2010 6x150mm,záp. ŽZ T30 86 64 1,92 100 100 ks 393,00 15,700 C �

19060160 RAPI-TEC 2010 6x160mm,záp. ŽZ T30 96 64 1,92 100 100 ks 433,00 17,300 C �

19060180 RAPI-TEC 2010 6x180mm,záp. ŽZ T30 116 64 1,92 100 100 ks 645,00 25,800 C �

19060200 RAPI-TEC 2010 6x200mm,záp. ŽZ T30 136 64 1,92 100 100 ks 765,00 30,600 C �

19060220 RAPI-TEC 2010 6x220mm,záp. ŽZ T30 156 64 1,92 100 100 ks 1 100,00 44,000 C �

19060240 RAPI-TEC 2010 6x240mm,záp. ŽZ T30 176 64 1,92 100 100 ks 1 240,00 49,600 C �

19060260 RAPI-TEC 2010 6x260mm,záp. ŽZ T30 196 64 1,92 100 100 ks 1 530,00 61,000 C �

19060280 RAPI-TEC 2010 6x280mm,záp. ŽZ T30 216 64 1,92 100 100 ks 1 650,00 66,000 C �

19060300 RAPI-TEC 2010 6x300mm,záp. ŽZ T30 236 64 1,92 100 100 ks 1 750,00 70,000 C �



Stavební vruty                      HBS

Stavební vruty HBS jsou uživatelsky komfortní variantou stavebních vrutů s vysokými užitnými vlastnostmi a nahrazují dříve nabízené typové řady. Jejich parametry jsou optimalizovány podle
zkušeností s předcházejícími generacemi stavebních vrutů. Samozřejmostí je použití bez předvrtání a vyšší pevnost spoje oproti běžnému spojovacímu materiálu. Stavební vruty HBS
vykazují oproti standardním stavebním vrutům vyšší rychlost zašroubování a nižší odpor při šroubování.

• 6 drážek pod hlavou usnadňuje zapuštění zápustné hlavy vrutu do materiálu
• Drážka (pohon) Torx (Tx) - precizně přenáší kroutící moment potřebný na zašroubování vrutu.
Drážka Tx minimalizuje riziko vyklouznutí šroubovacího nástavce a nebo proklouznutí nástavce v drážce

• Galvanický zinek se žlutým chromátem chrání vrut před korozí
• Kluzný lak snižuje tření vrutu o materiál a přispívá k tomu, že vrut lze lehce zašroubovat. Tam, kde zůstává vrut vystaven povětrnostním vlivům

slouží jako další vrstva ochrany vrutu před korozí.
• Při použití podložky se zvyšuje protahovací síla = ještě vyšší svěrná síla ve spoji

Průměr 10 od 120 mm do 400 mm na vyžadání

Podlo ka pod Rapi-tec 2010 a Rapitec HBSž

Při použití podložky se zvyšuje protahovací síla = ještě vyšší
svěrná síla ve spoji. Běžně se používá podložka DIN 134, je
možné však použít i podložky větších průměrů, např. DIN 440i.

RAPI-TEC
RAPI-TEC

vruty bez předvrtání

drážka Tx precizně přenáší
kroutící moment potřebný
k zašroubování vrutu

jednochodý závit - lehce se
zařezává do trvdých i měkkých
dřevin

Spirálová drážka přes závit
minimalizuje tříštění materiálu

frézující závit profrézovává
sevření materiálu a snižuje tak
třenína dříku

kluzný lak snižuje tření vrutu a
slouží jako další vrstva ochrany
proti korozi

Ostrá špička – usnadňuje
zakousnutí vrutu do materiálu.
Pro zakousnutí postačuje mírný
přítlak

Kód
typ - průměr x délka mm, hlava, povrchová

úprava, torx

max. síla
připojovaného

dílu v mm

hloubka
zašroubování (=

délka závitu)

maximální
vytrhávací

síla kN

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

19080080 RAPI-TEC HBS 8x80mm,záp. ŽZ T40 26 54 2,16 50 100 ks 367,00 14,700 C �

19080100 RAPI-TEC HBS 8x100mm,záp. ŽZ T40 46 54 2,16 50 100 ks 415,00 16,600 C �

19080120 RAPI-TEC HBS 8x120mm,záp. ŽZ T40 66 54 2,16 50 100 ks 535,00 21,400 C �

19080140 RAPI-TEC HBS 8x140mm,záp. ŽZ T40 56 84 3,36 50 100 ks 650,00 26,000 C �

19080160 RAPI-TEC HBS 8x160mm,záp. ŽZ T40 76 84 3,36 50 100 ks 740,00 29,600 C �

19080180 RAPI-TEC HBS 8x180mm,záp. ŽZ T40 96 84 3,36 50 100 ks 920,00 36,800 C �

19080200 RAPI-TEC HBS 8x200mm,záp. ŽZ T40 116 84 3,36 50 100 ks 1 030,00 41,200 C �

19080220 RAPI-TEC HBS 8x220mm,záp. ŽZ T40 136 84 3,36 50 100 ks 1 380,00 55,000 C �

19080240 RAPI-TEC HBS 8x240mm,záp. ŽZ T40 156 84 3,36 50 100 ks 1 480,00 59,000 C �

19080260 RAPI-TEC HBS 8x260mm,záp. ŽZ T40 176 84 3,36 50 100 ks 1 660,00 66,500 C �

19080280 RAPI-TEC HBS 8x280mm,záp. ŽZ T40 196 84 3,36 50 100 ks 1 820,00 73,000 C �

19080300 RAPI-TEC HBS 8x300mm,záp. ŽZ T40 216 84 3,36 50 100 ks 2 110,00 84,500 C �

19080320 RAPI-TEC HBS 8x320mm,záp. ŽZ T40 236 84 3,36 50 100 ks 2 310,00 92,500 C �

19080340 RAPI-TEC HBS 8x340mm,záp. ŽZ T40 256 84 3,36 50 100 ks 2 440,00 97,500 C �

Kód
Ø vnitřní x vnější

(mm)
balení Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

10940600 6 x 21 50 100 ks 287,00 11,500 C �

10940800 8 x 28 50 100 ks 520,00 20,800 C �

10941000 10 x 35 50 100 ks 900,00 36,000 C �

Vrtací vruty BSP jsou speciálním produktem, který přináší uživateli jistotu, uživatelský komfort a speciální vlastnosti. Tyto vruty jsou určeny zejména pro použití v tvrdých dřevinách, kde je
použití běžných vrutů bez předvrtání velkým rizikem, zejména z důvodu možného ukroucení běžného vrutu. Vrtací vrut BSP přináší úsporu času/nákladů tím, že odpadá operace předvrtání.
Díky vrtací špičce se vrtací vrut bezpečně zašroubuje v jedné pracovní operaci. Další výhodou odebrání materiálu vrtákovou špičkou je zcela dokonalé zapuštění hlavy vrutu, kdy není do okolí
vytlačen, zapouštějící se hlavou vrutu, materiál. Předvrtáním je po zapuštění hlavy naprosto minimalizován vznik praskliny po letech. Vrtací vrut BSP lze použít i na připojování v těsném okraji
materiálu. V nabídce je i nerezové provedení, které je vhodné na místa, která jsou vystavena povětrnostním vlivům.

Vrtací vruty BSP

6 drážek pod hlavou usnadňuje zapuštění
hlavy vrutu do materiálu

vrtací špička - předvrtává otvor pro dřík vrutu
a snižuje tak tření vrutu o materiál. Vrut
proniká materiálem lehčeji. Předvrtáním
a zašroubováním v jedné operaci vzniká
úspora pracovního času/nákladů. Další
výhodou je jistota, že materiál nepraskne
a vrut se nekroutí.

jednochodý závit - lehce se zařezává do
trvdých i měkkých dřevin

kluzný lak snižuje tření vrutu a slouží jako
další vrstva ochrany proti korozi

drážka Tx precizně přenáší kroutící
moment potřebný k zašroubování vrutu

Přednosti vrutu
• Dvě pracovní operace v jedné - odpadá předvrtání, které je nutné u běžného vrutu např. při práci s dubem, bukem a
exotickými dřevinami

• Používají se bez předvrtání = úspora pracovního času/nákladů na zhotovení spoje
• Dvě materiálová provedení, ocelový galvanicky pozinkovaný se žlutým chromátem a nerezA2
• Kvalitní spoj – spoj se neuvolňuje, vysoká svěrná síla ve spoji, vysoká ochrana proti korozi.
• Jednoduché použití a maximální pracovní komfort pro pracovníky
• Garantovaná kvalita – výroba a distribuce v systému řízení jakosti ISO 9001.
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Kód
typ - průměr x délka mm, hlava, povrchová

úprava, torx

max. síla
připojova
ného dílu

v mm

hloubka
zašroubování

(= délka
závitu) v mm

maximílní
vytrhávac
í síla v kN

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

11940030 RAPI-TEC BSP 4x30mm, záp. ŽZ T20 12 18 0,36 1000 100ks 65,00 2,600 C �

11940035 RAPI-TEC BSP 4x35mm, záp. ŽZ T20 15 20 0,40 1000 100ks 67,50 2,700 C �

11940040 RAPI-TEC BSP 4x40mm, záp. ŽZ T15 16 24 0,48 1000 100ks 70,00 2,800 C �

11940045 RAPI-TEC BSP 4x45mm, záp. ŽZ T20 17 28 0,56 500 100ks 76,50 3,060 C �

11940050 RAPI-TEC BSP 4x50mm, záp. ŽZ T20 20 30 0,60 500 100ks 79,50 3,180 C �

11940060 RAPI-TEC BSP 4x60mm, záp. ŽZ T20 24 36 0,72 500 100ks 85,50 3,420 C �

11940070 RAPI-TEC BSP 4x70mm, záp. ŽZ T20 34 36 0,72 200 100ks 140,00 5,600 C �

11945040 RAPI-TEC BSP 4.5x40mm, záp. ŽZ T20 16 24 0,54 500 100ks 79,50 3,180 C �

11945045 RAPI-TEC BSP 4.5x45mm, záp. ŽZ T20 17 28 0,63 500 100ks 84,50 3,380 C �

11945050 RAPI-TEC BSP 4.5x50mm, záp. ŽZ T20 20 30 0,68 500 100ks 93,50 3,740 C �

11945060 RAPI-TEC BSP 4,5x60mm, záp. ŽZ T20 24 36 0,81 250 100ks 99,00 3,960 C �

11950050 RAPI-TEC BSP 5x50mm, záp. ŽZ T25 20 30 0,75 250 100ks 129,00 5,150 C �

11950060 RAPI-TEC BSP 5x60mm, záp. ŽZ T25 24 36 0,90 250 100ks 138,00 5,500 C �

11950070 RAPI-TEC BSP 5x70mm, záp. ŽZ T25 28 42 1,05 200 100ks 152,00 6,100 C �

11950080 RAPI-TEC BSP 5x80mm, záp. ŽZ T25 32 48 1,20 200 100ks 169,00 6,750 C �

11950090 RAPI-TEC BSP 5x90mm, záp. ŽZ T25 36 54 1,35 200 100ks 210,00 8,400 C �

11960080 RAPI-TEC BSP 6x80mm, záp. ŽZ T25 32 48 1,20 200 100ks 302,00 12,100 C �

11960090 RAPI-TEC BSP 6x90mm, záp. ŽZ T25 36 54 1,35 100 100ks 327,00 13,100 C �



Stavební vruty                      SK
Stavební vruty SK jsou uživatelsky komfortní variantou stavebních vrutů s vysokými užitnými vlastnostmi a nejvyšší svěrnou silou ve spoji. Jejich parametry jsou optimalizovány podle
zkušeností s předcházejícími generacemi stavebních vrutů. Samozřejmostí je použití bez předvrtání a vyšší pevnost spoje oproti běžnému spojovacímu materiálu. Stavební vruty SK vykazují
oproti standardním stavebním vrutům vyšší rychlost zašroubování, nižší odpor při šroubování a vysokou hodnotu protahovací síly.

• Zápustná hlava s vylisovanou podložkou - výhodné při pravidelné potřebě
větší svěrné síly ve spoji, odpadá nutnost použití podložky

• Větší průměr hlavy s podložkou přispívá k vyšší protahovací síle = větší svěrná síla ve spoji
• Drážka (pohon) Torx (Tx) - precizně přenáší kroutící moment potřebný na zašroubování vrutu.
Drážka Tx minimalizuje riziko vyklouznutí šroubovacího nástavce a nebo proklouznutí nástavce v drážce

• Galvanický zinek se žlutým chromátem chrání vrut před korozí
• Kluzný lak snižuje tření vrutu o materiál a přispívá k tomu, že vrut lze lehce zašroubovat. Tam, kde zůstává vrut vystaven

Ostrá špička – usnadňuje
zakousnutí vrutu do materiálu.
Pro zakousnutí postačuje mírný
přítlak

jednochodý závit - lehce se
zařezává do trvdých i měkkých
dřevin

Spirálová drážka přes závit
minimalizuje tříštění materiálu

frézující závit profrézovává
sevření materiálu a snižuje tak
třenína dříku

kluzný lak snižuje tření vrutu a
slouží jako další vrstva ochrany
proti korozi

drážka Tx precizně přenáší
kroutící moment potřebný k
zašroubování vrutu

RAPI-TEC
RAPI-TEC
RAPI-TEC

vruty bez předvrtání
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Kód
typ - průměr x délka mm, hlava, povrchová úprava,

torx

max. síla
připojova
ného dílu

v mm

hloubka
zašroubování

(= délka
závitu) v mm

maximílní
vytrhávac
í síla v kN

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

19260030 RAPI-TEC SK 6x30mm,plochá hl. T30 žlutý 6 24 1,40 200 100 ks 137,00 5,500 C �

19260040 RAPI-TEC SK 6x40mm,plochá hl. T30 žlutý 16 24 1,40 200 100 ks 162,00 6,500 C �

19260050 RAPI-TEC SK 6x50mm,plochá hl. T30 žlutý 25 25 1,46 200 100 ks 187,00 7,500 C �

19260060 RAPI-TEC SK 6x60mm,plochá hl. T30 žlutý 24 36 2,11 200 100 ks 203,00 8,100 C �

19260070 RAPI-TEC SK 6x70mm,plochá hl. T30 žlutý 34 36 2,11 200 100 ks 218,00 8,700 C �

19260080 RAPI-TEC SK 6x80mm,plochá hl. T30 žlutý 32 48 2,81 200 100 ks 236,00 9,450 C �

19260100 RAPI-TEC SK 6x100mm,plochá hl. T30 žlutý 40 60 3,51 100 100 ks 311,00 12,400 C �

19260120 RAPI-TEC SK 6x120mm,plochá hl. T30 žlutý 50 70 4,09 100 100 ks 373,00 14,900 C �

19260140 RAPI-TEC SK 6x140mm,plochá hl. T30 žlutý 60 80 4,68 100 100 ks 473,00 18,900 C �

19260160 RAPI-TEC SK 6x160mm,plochá hl. T30 žlutý 80 80 4,68 100 100 ks 595,00 23,800 C �

19260180 RAPI-TEC SK 6x180mm,plochá hl. T30 žlutý 100 80 4,68 100 100 ks 870,00 34,800 C �

19260200 RAPI-TEC SK 6x200mm,plochá hl. T30 žlutý 120 80 4,68 100 100 ks 970,00 38,800 C �

19260220 RAPI-TEC SK 6x220mm,plochá hl. T30 žlutý 140 80 4,68 100 100 ks 1 180,00 47,200 C �

19260240 RAPI-TEC SK 6x240mm,plochá hl. T30 žlutý 160 80 4,68 100 100 ks 1 430,00 57,000 C �

19280080 RAPI-TEC SK 8x80mm,plochá hl. ŽZ T40 26 54 2,16 50 100 ks 469,00 18,800 C �

19280100 RAPI-TEC SK 8x100mm,plochá hl. ŽZ T40 46 54 2,16 50 100 ks 560,00 22,400 C �

19280120 RAPI-TEC SK 8x120mm,plochá hl. ŽZ T40 66 54 2,16 50 100 ks 620,00 24,800 C �

19280140 RAPI-TEC SK 8x140mm,plochá hl. ŽZ T40 56 84 3,36 50 100 ks 715,00 28,600 C �

19280160 RAPI-TEC SK 8x160mm,plochá hl. ŽZ T40 76 84 3,36 50 100 ks 870,00 34,800 C �

19280180 RAPI-TEC SK 8x180mm,plochá hl. ŽZ T40 96 84 3,36 50 100 ks 925,00 37,000 C �

19280200 RAPI-TEC SK 8x200mm,plochá hl. ŽZ T40 116 84 3,36 50 100 ks 1 120,00 44,800 C �

19280220 RAPI-TEC SK 8x220mm,plochá hl. ŽZ T40 136 84 3,36 50 100 ks 1 340,00 53,500 C �

19280240 RAPI-TEC SK 8x240mm,plochá hl. ŽZ T40 156 84 3,36 50 100 ks 1 610,00 64,500 C �

19280260 RAPI-TEC SK 8x260mm,plochá hl. ŽZ T40 176 84 3,36 50 100 ks 1 790,00 71,500 C �

19280280 RAPI-TEC SK 8x280mm,plochá hl. ŽZ T40 196 84 3,36 50 100 ks 1 980,00 79,000 C �

19280300 RAPI-TEC SK 8x300mm,plochá hl. ŽZ T40 216 84 3,36 50 100 ks 2 120,00 85,000 C �

19280320 RAPI-TEC SK 8x320mm,plochá hl. ŽZ T40 236 84 3,36 25 100 ks 2 310,00 92,500 C �

19280340 RAPI-TEC SK 8x340mm,plochá hl. ŽZ T40 256 84 3,36 25 100 ks 2 490,00 99,500 C �

19280360 RAPI-TEC SK 8x360mm,plochá hl. ŽZ T40 276 84 3,36 25 100 ks 2 640,00 106,000 C �

19280380 RAPI-TEC SK 8x380mm,plochá hl. ŽZ T40 296 84 3,36 25 100 ks 2 980,00 119,000 C �

19280400 RAPI-TEC SK 8x400mm,plochá hl. ŽZ T40 316 84 3,36 25 100 ks 3 110,00 124,000 C �

19510120 RAPI-TEC SK 10x120mm,plochá hl. ŽZ T40 66 54 2,70 25 100 ks 1 260,00 50,500 C �

19510140 RAPI-TEC SK 10x140mm,plochá hl. ŽZ T40 56 84 4,20 25 100 ks 1 410,00 56,500 C �

19510160 RAPI-TEC SK 10x160mm,plochá hl. ŽZ T40 76 84 4,20 25 100 ks 1 510,00 60,500 C �

19510180 RAPI-TEC SK 10x180mm,plochá hl. ŽZ T40 96 84 4,20 25 100 ks 1 830,00 73,000 C �

19510200 RAPI-TEC SK 10x200mm,plochá hl. ŽZ T40 116 84 4,20 25 100 ks 2 200,00 88,000 C �

19510220 RAPI-TEC SK 10x220mm,plochá hl. ŽZ T40 136 84 4,20 25 100 ks 2 600,00 104,000 C �

19510240 RAPI-TEC SK 10x240mm,plochá hl. ŽZ T40 156 84 4,20 25 100 ks 2 720,00 109,000 C �

19510260 RAPI-TEC SK 10x260mm,plochá hl. ŽZ T40 176 84 4,20 25 100 ks 3 030,00 121,000 C �

19510280 RAPI-TEC SK 10x280mm,plochá hl. ŽZ T40 196 84 4,20 25 100 ks 3 630,00 145,000 C �

19510300 RAPI-TEC SK 10x300mm,plochá hl. ŽZ T40 216 84 4,20 25 100 ks 3 910,00 156,000 C �

19510320 RAPI-TEC SK 10x320mm,plochá hl. ŽZ T40 236 84 4,20 25 100 ks 5 070,00 203,000 C �
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Univerzální vrut s plným závitem
a zápustnou hlavou (PZ, TORX)

Univerzální vrut s částečným závitem
a zápustnou hlavou (PZ, TORX)

VRUTY DO DŘEVA

Další rozměry na vyžádání

Tučně uvedené položky obvykle skladem ve Valašském  Meziříčí.

Kód
typ. barva - průměr x délka mm, závit, hlava,

bit
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

10030016 Univ.vrut žlutý 3x16mm,plný záp.PZ 1 2000 100 ks 9,45 0,378 C �

10030020 Univ.vrut žlutý 3x20mm,plný záp.PZ 1 2000 100 ks 9,55 0,382 C �

10030025 Univ.vrut žlutý 3x25mm,plný záp.PZ 1 2000 100 ks 9,65 0,386 C �

10030030 Univ.vrut žlutý 3x30mm,plný záp.PZ 1 1000 100 ks 11,70 0,468 C �

10030035 Univ.vrut žlutý 3x35mm,plný záp.PZ 1 1000 100 ks 11,90 0,476 C �

10035016 Univ.vrut žlutý 3,5x16mm,plný záp.PZ 2 2000 100 ks 10,30 0,412 C �

10035020 Univ.vrut žlutý 3,5x20mm,plný záp.PZ 2 2000 100 ks 11,80 0,472 C �

10035025 Univ.vrut žlutý 3,5x25mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 13,20 0,530 C �

10035030 Univ.vrut žlutý 3,5x30mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 15,70 0,630 C �

10035035 Univ.vrut žlutý 3,5x35mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 16,00 0,640 C �

10035040 Univ.vrut žlutý 3,5x40mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 18,90 0,755 C �

10040016 Univ.vrut žlutý 4x16mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 13,30 0,530 C �

10040020 Univ.vrut žlutý 4x20mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 16,00 0,640 C �

10040025 Univ.vrut žlutý 4x25mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 17,40 0,695 C �

10040030 Univ.vrut žlutý 4x30mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 20,40 0,815 C �

10040035 Univ.vrut žlutý 4x35mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 22,40 0,895 C �

10040040 Univ.vrut žlutý 4x40mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 23,00 0,920 C �

10040045 Univ.vrut žlutý 4x45mm,plný záp.PZ 2 500 100 ks 27,80 1,110 C �

10040050 Univ.vrut žlutý 4x50mm,plný záp.PZ 2 500 100 ks 32,30 1,290 C �

10040060 Univ.vrut žlutý 4x60mm,plný záp.PZ 2 500 100 ks 35,40 1,420 C �

10040070 Univ.vrut žlutý 4x70mm,plný záp.PZ 2 500 100 ks 40,90 1,640 C �

Kód
typ. barva - průměr x celková délka / délka

závitu mm, závit, hlava, bit
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

10235030 Univ.vrut žlutý 3,5x30/18mm,část.záp.PZ 2 1000 100 ks 13,90 0,555 C �

10235035 Univ.vrut žlutý 3,5x35/22mm,část.záp.PZ 2 1000 100 ks 17,10 0,685 C �

10240040 Univ.vrut žlutý 4x40/24mm,část.záp.PZ 2 1000 100 ks 21,50 0,860 C �

10240045 Univ.vrut žlutý 4x45/27mm,část.záp.PZ 2 500 100 ks 27,20 1,090 C �

10240050 Univ.vrut žlutý 4x50/32mm,část.záp.PZ 2 500 100 ks 27,60 1,100 C �

10240055 Univ.vrut žlutý 4x55/33mm,část.záp.PZ 2 500 100 ks 29,60 1,180 C �

10240060 Univ.vrut žlutý 4x60/37mm,část.záp.PZ 2 500 100 ks 32,20 1,290 C �

10240070 Univ.vrut žlutý 4x70/42mm,část.záp.PZ 2 200 100 ks 38,10 1,520 C �

10245050 Univ.vrut žlutý 4.5x50/31mm,část.záp.PZ 2 500 100 ks 36,30 1,450 C �

10245060 Univ.vrut žlutý 4.5x60/36mm,část.záp.PZ 2 250 100 ks 43,30 1,730 C �

10245070 Univ.vrut žlutý 4,5x70/43mm,část.záp.PZ 2 200 100 ks 49,00 1,960 C �

10245080 Univ.vrut žlutý 4,5x80/48mm,část. záp.PZ 2 200 100 ks 55,00 2,200 C �

10250055 Univ.vrut žlutý 5x55/33mm,část.záp.PZ 2 250 100 ks 56,00 2,240 C �

10250060 Univ.vrut žlutý 5x60/38mm,část.záp.PZ 2 250 100 ks 56,50 2,260 C �

10250070 Univ.vrut žlutý 5x70/43mm,část.záp.PZ 2 200 100 ks 60,50 2,420 C �

10250080 Univ.vrut žlutý 5x80/48mm,část.záp.PZ 2 200 100 ks 79,00 3,160 C �

10250090 Univ.vrut žlutý 5x90/55mm,část.záp.PZ 2 100 100 ks 80,50 3,220 C �

10250100 Univ.vrut žlutý 5x100/60mm,část.záp.PZ 2 200 100 ks 88,00 3,520 C �

10250110 Univ.vrut žlutý 5x110/60mm,část.záp.PZ 2 100 100 ks 107,00 4,280 C �

10250120 Univ.vrut žlutý 5x120/60mm,část.záp.PZ 2 100 100 ks 135,00 5,400 C �

10260070 Univ.vrut žlutý 6x70/43mm,část.záp.PZ 3 100 100 ks 73,00 2,920 C �

10260080 Univ.vrut žlutý 6x80/48mm,část.záp.PZ 3 100 100 ks 92,50 3,700 C �

Kód
typ. barva - průměr x celková délka / délka

závitu mm, závit, hlava, torx
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

10340040 SD vrut žlutý 4x40/24mm,část.záp.T20 1000 100 ks 25,00 1,000 C �

10340045 SD vrut žlutý 4x45/27mm,část.záp.T20 500 100 ks 27,60 1,100 C �

10340050 SD vrut žlutý 4x50/32mm,část.záp.T20 500 100 ks 30,30 1,210 C �

10340055 SD vrut žlutý 4x55/33mm,část.záp.T20 1000 100 ks 61,50 2,460 C �

10340060 SD vrut žlutý 4x60/37mm,část.záp.T20 500 100 ks 46,20 1,850 C �

10350050 SD vrut žlutý 5x50/30mm,část.záp.T25 250 100 ks 53,00 2,120 C �

10350060 SD vrut žlutý 5x60/38mm,část.záp.T25 250 100 ks 55,50 2,220 C �

10350070 SD vrut žlutý 5x70/43mm,část.záp.T25 200 100 ks 64,50 2,580 C �

10350080 SD vrut žlutý 5x80/48mm,část.záp.T25 200 100 ks 79,00 3,160 C �

10350090 SD vrut žlutý 5x90/55mm,část.záp.T25 200 100 ks 95,50 3,820 C �

Kód
typ. barva - průměr x délka mm, závit, hlava,

torx
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

10430016 SD vrut žlutý 3x16mm,plný záp.T10 2000 100 ks 9,05 0,362 C �

10430020 SD vrut žlutý 3x20mm,plný záp.T10 2000 100 ks 11,60 0,464 C �

10435016 SD vrut žlutý 3.5x16mm,plný záp.T15 2000 100 ks 10,70 0,428 C �

10435020 SD vrut žlutý 3.5x20mm,plný záp.T15 2000 100 ks 11,40 0,456 C �

10435050 SD vrut žlutý 3.5x50mm,plný záp.T10 1000 100 ks 36,90 1,480 C �

10440016 SD vrut žlutý 4x16mm,plný záp.T20 1000 100 ks 13,20 0,530 C �

10440020 SD vrut žlutý 4x20mm,plný záp.T20 1000 100 ks 13,60 0,545 C �

10440025 SD vrut žlutý 4x25mm,plný záp.T20 1000 100 ks 15,50 0,620 C �

10440030 SD vrut žlutý 4x30mm,plný záp.T20 0 100 ks 20,50 0,820 C �

10440035 SD vrut žlutý 4x35mm,plný záp.T20 1000 100 ks 23,90 0,955 C �

10440040 SD vrut žlutý 4x40mm,plný záp.T20 1000 100 ks 25,00 1,000 C �

10440045 SD vrut žlutý 4x45mm,plný záp.T20 1000 100 ks 27,60 1,100 C �

10440050 SD vrut žlutý 4x50mm,plný záp.T20 0 100 ks 30,30 1,210 C �

10450050 SD vrut žlutý 5x50mm,plný záp.T25 250 100 ks 53,00 2,120 C �

Kód
typ. mat. - průměr x celková délka mm, závit,

hlava, bit
balení ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

6340050 SD vrut nerez A2 4x50mm,část. záp. T20 200 100 ks 130,00 5,200 C � N

6340060 SD vrut nerez A2 4x60mm,část. záp. T20 200 100 ks 168,00 6,700 C � N

6350050 SD vrut nerez A2 5x50mm,část. záp. T25 200 100 ks 195,00 7,800 C � N

6350060 SD vrut nerez A2 5x60mm,část. záp. T25 100 100 ks 245,00 9,800 C � N

6350070 SD vrut nerez A2 5x70mm,část. záp.T25 100 100 ks 271,00 10,800 C � N

6350080 SD vrut nerez A2 5x80mm,část. záp.T25 100 100 ks 324,00 13,000 C � N

6350100 SD vrut nerez A2 5x100mm,část. záp.T25 100 100 ks 405,00 16,200 C � N

Kód
typ. - průměr x celková délka mm, závit, hlava,

bit
balení ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

10135030 Univ.vrut bílý 3,5x30mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 12,00 0,480 C � N

10135035 Univ.vrut bílý 3,5x35mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 21,40 0,855 C � N

10140025 Univ.vrut bílý 4x25mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 19,20 0,770 C � N

10140030 Univ.vrut bílý 4x30mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 21,10 0,845 C � N

10140050 Univ.vrut bílý 4x50mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 46,10 1,840 C � N

10145040 Univ.vrut bílý 4,5x40mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 34,80 1,390 C � N

10145050 Univ.vrut bílý 4,5x50mm,plný záp.PZ 2 500 100 ks 32,20 1,290 C � N

10150040 Univ.vrut bílý 5x40mm,plný záp.PZ 2 1000 100 ks 38,60 1,540 C � N

10150050 Univ.vrut bílý 5x50mm,plný záp.PZ 2 250 100 ks 38,00 1,520 C � N

10150060 Univ.vrut bílý 5x60mm,plný záp.PZ 2 250 100 ks 43,00 1,720 C � N

10150080 Univ.vrut bílý 5x80mm,plný záp.PZ 2 200 100 ks 92,50 3,700 C � N

Univerzální vrut se zápustnou hlavou (PZ)

SD vrut s plným závitem a zápustnou hlavou (TORX)

SD vrut s částečným závitem a zápustnou hlavou (TORX)

Univerzální vrut s částečným závitem (TORX)nerez

PZ SD PZ SD

bílý zinek nerez

1
3

/1
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Terasové

vrutyTerasové

vrutyTerasové

vruty
Terasy a spojovací materiál

Použití tvrdých dřevin v terase klade zvýšené požadavky na spojovací

materiál. Proto musí být spojovací materiál vybrán na základě vlastností

konkrétního dřeva.

Terasová palubka o šířce 140 mm z dřeviny Bangkirai nebo jiného tvrdého

dřeva se může v závislosti na jejich vlhkosti roztáhnout nebo smrštit až o 7 mm.

Je-li terasová palubka připojena dvěma vruty napřímo (na tvrdo) ke spodní

konstrukci, dojde s největší pravděpodobností k ulomení (ustřižení) vrutů. Je

způsobeno dilatací dřeva 3,5 mm od středu, vruty nemají prostor pro pohyb a

současně se nemohou z důvodu vysoké hustoty dřeva do něj vtlačit jako u

dřeva měkkého(obr. 1). Přestože vruty pro terasy splňují stanovený minimální

úhel ohybu, nejsou schopny toto namáhání přenést.

Přišroubováním terasové palubky ve středu její šířky, působením vlhkosti

a UV zářením je důsledkem prohnutí palubky (obr.2).

Riziko stříhání vrutů se výrazně sníží při použití dílu (terasová lišta), která

vytváří mezeru mezi spodní konstrukcí a palubkami. V této mezeře mají vruty

možnost se ohýbat a lépe tak odolávat namáhání, které do nich přenáší

roztahující se nebo smršťující se palubky (obr. 3). Navíc mezera mezi

nosníkem a palubkou zajišťuje rychlý odvod vody a výrazně tak zpomalí

proces stárnutí dřeva.

Chování terasových prken a tím i spojů ovlivňují i rozestupy nosníků ve

spodní konstrukci. Vhodné osové vzdálenosti nosníků jsou do 600 mm.

Při spojovaní všech dřevin doporučujeme předvrtávat a zahlubovat.

Předvrtání zabrání prasknutí dřeva a zahloubení přispívá k lepšímu vzhledu

spoje. Vzdálenost vrutů od konce palubky by měla být nejméně 120 mm.

Palubky mohou na koncích následně praskat i vlivem vysokého zbytkového

napětí ve dřevě. (To platí i pro tepelně zpracované dřevo.)

Vruty z martenzitické nerezové oceli třídy C:

Vruty z martenzitické nerezové oceli jsou při výrobě tepelně

zpracovávány, a proto vykazují podobné mechanické vlastnosti jako vruty z

uhlíkové oceli. Tyto vruty jsou schopny přenášet vyšší kroutící moment než

v r u t y

z austenitické nerezové oceli. Jejich nevýhodou je nízká odolnost vůči

kyselinám a solím. Nejsou tedy vhodné do agresivního prostředí.

Vruty z austenitické nerezové oceli:

Vruty vyrobené z austenitické oceli přenesou nižší kroutící moment než

vruty z výše uvedených materiálů. To vede k častějšímu ukroucení vrutů,

proto se doporučuje tyto vruty používat pouze s předvrtáním. U dřevin

bohatých na třísloviny (např. dub, akát) je bezpodmínečně nutné použít

nerezovou ocel A4, protože tato je velmi odolná vůči kyselinám. Materiál A2

má nižší odolnost vůči kyselinám a solím. Jak materiálA2 takA4 není vhodný

pro použití v prostředí s obsahem chlóru, např. bazény. Při volbě materiálu

Materiály, ze kterých jsou vruty vyráběny

Obr. 1.: Namáhání na střih X Obr. 3.: Namáhání na ohybObr. 2.: Deformace prohnutím

Výběr spojovacího materiálu

Kde se nachází připojovaný díl? Je vystaven povětrnostním podmínkám1.

(plot) nebo je na chráněném místě (stropní trám)?

Jaké dřevo bude připevňováno? Jedná se o bezproblémové stavební2.

dřevo nebo na     třísloviny bohaté tropické dřevo?

Vyskytují se na místě přídavné vlivy podporující korozi? Umístění3.

stavby v blízkosti moře? Těžký průmysl?..

Příklad: upevnění fasády z douglasky

1. Třída provozu 3, neboť bude vystavena vlivům povětrnostních

podmínek.

Fasáda = požadavky na vzhled ---  min. C1

2. Douglaska ---  min. C1, ale vhodnější je A2 nebo A4

3. Tento bod odpadá, protože nepůsobí žádné vnější vlivy podporující

korozi

Závěr: použití vrutů z materiálu C1 je možné, ale vruty z materiálu A2 nebo

A4 jsou vhodnější.

a )

b)

c)

d)

e)

f )

g )

h)

k)

l )

Třídy provozu podle ČSN EN 1995-1-1

je charakterizována vlhkostí materiálů odpovídajícíTřída provozu 1

teplotě 20° C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 65 % pouze

po několik týdnů v roce. V této třídě provozu nepřesahuje průměrná

vlhkost u většiny dřeva jehličnatých dřevin 12 %. (Jedná se převážně o

obývané interiéry).

Třída provozu 2 je charakterizována vlhkostí materiálů odpovídající

teplotě 20° C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 85 % pouze

po několik týdnů v roce. V této třídě provozu nepřesahuje průměrná

vlhkost u většiny dřeva jehličnatých dřevin 20 %. (Dřevěné prvky jsou

chráněny před přímým působením povětrnostních vlivů).

Třída provozu 3 je charakterizována klimatickými podmínkami

vedoucími k vyšší vlhkosti než ve třídě provozu 2. Dřevěné prvky jsou

zcela vystaveny působení povětrnosti. Tato třída provozu dřevěných

konstrukcí je nejnáročnější z hlediska korozní odolnosti spojovacího

materiálu.

Doporučeno pouze pro upevňovací spoje druhořadého významu nebo pro

dočasné objekty, případně pokud nejsou na spoje kladeny požadavky na

vzhled.

Všeobecně je doporučováno tvrdé dřevo předvrtat a popřípadě vytvořit

zahloubení. Pro terasy a fasády platí totéž také pro dřevo z jehličnanů.

Neošetřené: smrk, jedle, borovice, BSH, KVH , dýha, masivní dřevo,
®

překližka, OSB, dřevovláknitá deska, sádro- a cementovláknitá deska

atd..

Při použití vrutu z materiálu C1 do tohoto dřeva nevznikají podle

desetiletých zkušeností žádné problémy s korozí nebo se zabarvením

dřeva. V závislosti na původu dřeva to ale není vyloučeno. Informujte se

také u svého prodejce dřeva.

Je doporučeno použití materiálu A4. Informujte se také u svého prodejce

dřeva.

Nepřetržitá kondenzace vodní páry z atmosféry s pouze malým

znečištěním.

Stavební prvky v blízkosti silnice ovlivněné zimní údržbou, v blízkosti

pobřeží, pobřežní a jiná průmyslová zařízení.

Např. stavební prvky v silničních tunelech, stájích nebo jiných agresivních

prostředích s případnou vysokou vlhkostí vzduchu.

Stavební prvky v krytých bazénech nebo jiných prostředích obsahující

chlór. Použití je potřeba v jednotlivých případech vyzkoušet.

Tento přehled nemůže zohlednit všechny případy použití. V jednotlivých

případech mohou být materiály také přizpůsobeny nepříznivým

podmínkám okolního prostředí!

Výběr správného materiálu pro Váš projekt je rozhodující pro dlouhou

životnost a Vaši spokojenost s dílem. Odpovědi na následující tři otázky Vám

pomohou vybrat vhodný spojovací materiál. Vhodný materiál u otázky č. 1 a 2

je označen minimálně značkou (X) nebo ještě lépe X. Při vystavení vlivu

chemických látek musí být zodpovězena i otázka č. 3

7

atmosféra obsahující chlór
l)

- - - - -

materiál,

popř. povrchová úprava

příklad vrutů

Prostředí, ve kterém se spoj nachází

Třída provozu 1
a)

X X X X X

Třída provozu 2
a)

(X)
a)

X X X X

Třída provozu 3
a)

- (X)
b)

X X X

Druh dřeva
c)

stavební dřevo a mate-

riály na bázi dřeva
d) X X X X X

buk (červený buk)

douglaska - - (X)
e)

X X

smrk X X X X X

borovice X X X X X

modřín - - (X)
e)

X X

jehličnany - tlaková (X)
b)

(X)
b)

(X)
b)

(X)
b)

X

červený cedr - - - (X)
f)

X

jedle X X X X X

tepelně ošetřené - - - (X)
f)

X

abachi - - - (X)
f)

X

afzelia, doussié - - - (X)
f)

X

azobé, bongossi - - - - X

bangkirai, balau - - (X)
e)

X X

bilinga - - - (X)
f)

X

courbaril, jatobá - - - - X

cumarú - - - (X)
f)

X

kaštan - - - - X

dub - - - - X

eukalypt - - - - X

garapa - - - - X

ipé - - (X)
e)

X X

iroko - - (X)
e)

X X

itaúba - - - - X

kosipo - - - - X

massaranduba - - - - X

merbau - - - - X

akát - - - - X

tepelně upravený jasan - - - (X)
f)

X

Přídavné vlivy podporující korozi

neustálá kondenzace
g)

- - - (X)
b)

X

působení soli
h)

- - - (X)
b)

X

agresivní atmosféra
k)

- - - - (X)
m)
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materiál vrutů uhlíková ocel
nerezová ocel,

martenzitická
nerezová ocel, austenitická

Tabulka č. 1
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RAPI-TEC TERASO®
, kalený nerez C

Popis:

- Podmíněná korozní odolnost

- Neodolává působení kyselin

- Nevhodný pro dřeviny s vysokým obsahem tříslovin např. dub, akát,

exotická  dřeva

- Nevhodný pro prostředí s obsahem chlóru

- O 60% vyšší kroutící moment do zlomu oproti oceli A2 a A4

- Kalený nerez je magnetický

- Použitelný pro dřeviny a prostředí uvedené v tabulce 1

Popis:

- Vhodný pro dřeviny bohaté na třísloviny

- Vhodný do prostředí obsahující soli

- Nevhodný pro prostředí s obsahem chlóru

- Díky speciální geometrii vrutu je redukován odpor vůči zašroubování

a tím je vzhledem k nižší pevnosti oceli A4 minimalizováno riziko

ukroucení vrutu.

- Použitelný pro dřeviny a prostředí uvedené v tabulce 1

RAPI-TEC TERASO PLUS,®
nerez A4

Popis:

- Vhodný pro dřeviny bohaté na třísloviny

- Vhodný do prostředí obsahující soli

- Nevhodný pro prostředí s obsahem chlóru

- Závit pod hlavou zabraňuje vyčnívání vrutu při dilataci dřeva

- Použitelný pro dřeviny a prostředí uvedené v tabulce č. 1

RAPI-TEC TERASO top A4,®
nerez A4

Příslušenství TERASO

Vruty pro terasyVruty pro terasy

Představujeme a postupně zavádíme

Kód název balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

905000 Terasová lišta 10x16x730 mm,PLAST 50 ks 42,60 1,700 C � N

915075 Terasová hvězda, průměr 70x5mm 150 ks 9,85 0,394 C � N

944830 Terasový kluzák, 190x20x10mm 50 ks 39,30 1,570 C � N

915070 Mezerník univerzální 40x25mm 25 ks 117,00 4,680 C � N

944926 Vruty pro kluzáky 4,2x24mm,T20, nerez A2 100 ks 242,00 9,700 C � N

944927 Vruty pro kluzáky 4,2x24mm,T20, nerez A4 100 ks 344,00 13,800 C � N

915090 Šroubovací hlavice průměr 27x80mm 1 ks 950,00 38,000 C � N

916070 Stupňovitý vrták pro terasy 4,7x25mm 1 ks 590,00 23,600 C � N

905000 - terasová lišta 10x16x730 mm

915075 - terasová hvězda 70x5 mm

944830 - terasová kluzák 190x20x10 mm

915070 - mezerník
univerzální

916070 - stupňovitý vrták pro terasy

944926 a 944927
vruty pro kluzáky

1
3

/1
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Kód typ - průměr x délka mm, materiál, torx balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

905030 TERASO 4,0x40, kalený nerez C Tx15 250 100ks 182,00 7,300 C �

905031 TERASO 4,0x45, kalený nerez C Tx15 250 100ks 198,00 7,900 C �

905032 TERASO 4,0x50, kalený nerez C Tx15 250 100ks 233,00 9,300 C �

905033 TERASO 4,0x60, kalený nerez C Tx15 250 100ks 298,00 11,900 C �

905034 TERASO 4,5x45, kalený nerez C Tx20 200 100ks 378,00 15,100 C �

905035 TERASO 4,5x50, kalený nerez C Tx20 200 100ks 392,00 15,700 C �

905036 TERASO 4,5x60, kalený nerez C Tx20 200 100ks 421,00 16,800 C �

905037 TERASO 4,5x70, kalený nerez C Tx20 200 100ks 525,00 21,000 C �

905038 TERASO 4,5x80, kalený nerez C Tx20 100 100ks 590,00 23,600 C �

905039 TERASO 5,0x40, kalený nerez C Tx25 200 100ks 306,00 12,200 C �

905040 TERASO 5,0x45, kalený nerez C Tx25 200 100ks 308,00 12,300 C �

905041 TERASO 5,0x50, kalený nerez C Tx25 200 100ks 324,00 13,000 C �

905042 TERASO 5,0x60, kalený nerez C Tx25 200 100ks 370,00 14,800 C �

905043 TERASO 5,0x70, kalený nerez C Tx25 200 100ks 419,00 16,800 C �

905044 TERASO 5,0x80, kalený nerez C Tx25 100 100ks 468,00 18,700 C �

Kód typ - průměr x délka mm, materiál, torx balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

905062 TERASO PLUS 4,5x50, nerez A4 Tx20 200 100ks 430,00 17,200 C �

905063 TERASO PLUS 4,5x60, nerez A4 Tx20 200 100ks 463,00 18,500 C �

905064 TERASO PLUS 4,5x70, nerez A4 Tx20 200 100ks 575,00 23,000 C �

905065 TERASO PLUS 4,5x80, nerez A4 Tx20 100 100ks 650,00 26,000 C �

905068 TERASO PLUS 5,0x50, nerez A4 Tx25 200 100ks 453,00 18,100 C �

905069 TERASO PLUS 5,0x60, nerez A4 Tx25 200 100ks 515,00 20,600 C �

905070 TERASO PLUS 5,0x70, nerez A4 Tx25 200 100ks 585,00 23,400 C �

905071 TERASO PLUS 5,0x80, nerez A4 Tx25 100 100ks 655,00 26,200 C �

905072 TERASO PLUS 5,0x100, nerez A4 Tx25 100 100ks 725,00 29,000 C �

Kód typ - průměr x délka mm, materiál, torx balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

905050 TERASO A4 5,5x50, nerez A4 Tx25 200 100ks 1 120,00 44,800 C �

905051 TERASO A4 5,5x60, nerez A4 Tx25 200 100ks 1 190,00 47,600 C �

905052 TERASO A4 5,5x70, nerez A4 Tx25 200 100ks 1 340,00 53,500 C �

905053 TERASO A4 5,5x80, nerez A4 Tx25 200 100ks 1 630,00 65,000 C �



Bit PZ 855/1Z

kód PZ délka balení ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

72080 1 25mm 10 ks 7,70 0,308 C �

72082 2 25mm 10 ks 7,70 0,308 C �

72084 3 25mm 10 ks 7,70 0,308 C �

Bity a šroubováky WERA

Wera je jedním z mezinárodních špičkových výrobců šroubovacího nářadí. Wera vyvíjí a vyrábí šroubovací nářadí pro profesionální

nároky. Již více než 70 let se firma Wera soustřeďuje na vývoj a výrobu šroubovacího nářadí. Zaměření na šroubovací nářadí bylo

důsledně dodržováno a tím se firma Wera stala celosvětově uznávaným výrobcem. Již mnoho let je firma Wera značkovým výrobcem a

spolehlivým partnerem průmyslu, obchodu a uživatelů. Příkladem toho jsou špičkové kvóty dodávek,  vnější a vnitřní služba orientovaná

na zákazníka a v neposlední řadě vynikající hodnocení od profesionálních uživatelů. Výrobky Wera vyrábí na Českomoravské vrchovině

závod Wera Werk s. r. o. Bystřice nad Pernštejnem. Založeno v roce 1995

Správný výběr bitů Wera

Bity v provedení jsou ekonomicky nejvýhodnější alternativou. Považují se za bity
houževnaté. Jsou bez torzní zóny, nevyrábí se v provedení pro tvrdý a měkký spoj a jsou proto
univerzálně použitelné pro oba druhy spojů

provedení 56 - 58 HRcZ provedení 56 - 58 HRcZ

Bity v provedení jsou vyráběny ve dvou tvrdostech, tj. TH - extra tvrdý pro měkký
šroubový spoj a TZ - houževnatý pro tvrdý šroubový spoj. Oba typy jsou v zóně mezi upínacím
šestihranem a profilem (špičkou) upraveny do válcového tvaru. Tím vzniká torzní zóna ve které se
tlumí namáhání špičkyprovedení 60 - 62 HRcTH

extra tvrdý

Bity v provedení jsou vyrobeny shodně s předchozími bity TORSION tj. mají válcovou
torzní zónu. Tato zóna je však navíc tepelně upravena tak, že je měkčí a bit je v důsledku toho ještě
pružnější.

provedení 57 - 58 HRcTZ
houževnatý

provedení 60 - 62 HRcBTH
extra tvrdý

provedení 57 - 58 HRcBTZ
houževnatý

1. křížové bity rozlišujeme podle hlavy šroubu na:
a) Phillips-Recess (PH) -  vyskytuje se obvykle u metrických šroubů

- vyskytuje se např. u vrutů (šroubů do dřeva). Případná záměna má za následek vysme-b) Pozidriv (PZ)
kávání bitu ze záběru, poškození drážky v hlavě šroubu a předčasné opotřebení bitu. Stejné důsledky

nastanou správného typu, ale (příliš malý nebo přílišjestliže použijeme bit nesprávného rozměru
velký). Velikosti bitů dle Ø vrutu: vrut Ø vrut Ø ,5 až 5 2 vrut Ø 33mm = Pz1; 3 mm = Pz ; 6 mm = PZ

2. Šroubový spoj rozlišujeme na:
a) Měkký - např. při šroubování  vrutu do dřeva. Kroutící moment se při šroubování postupně

zvyšuje, aniž by docházelo k namáíhání bitu přílišným rázem.Pro takový typ šroubového spoje

volíme tvrdý bit

b) Tvrdý - např. při šroubování metrického šroubu do kovu. V počáteční fázi se šroub v závitu zcela

volně otáčí a kroutící moment je velmi malý.Při dotažení dochází k náhlému rázu. Pro takový

typ šroubového spoje volíme bit pružný, abychom tlumili namáhání špičky čepele vzniklým rázem.

provedení 60 - 62 HRcBDC
extra tvrdý

galvanicky nanesená
abrasivní diamantová zrna

na vyžádánína vyžádání

Bity v provedení BDC odpovídají svým provedením extra tvrdým bitům BTH tj. mají
tepelně upravenou válcovou torzní zónu. Na profil bitu BDC jsou však navíc galvanicky nanesena
abrasivní diamantová zrna. Profil je tak opatřen drsnou vrstvou, která omezuje riziko případného
vysmeknutí bitu z hlavy šroubu. Jelikož se bity BDC vyrábějí pouze v extra tvrdém provedení,
používají se univerzálně pro tvrdý i měkký spoj. na vyžádánína vyžádání

torzní zóna

226

Bit PH 851/1Z

kód PH délka balení ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

72070 1 25mm 10 ks 7,70 0,308 C �

72072 2 25mm 10 ks 7,70 0,308 C �

72074 3 25mm 10 ks 7,70 0,308 C �

Bit TX 867/1Z

kód
torx
(TX)

délka balení ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

66485 10 25mm 10 ks 20,30 0,810 C �

66486 15 25mm 10 ks 20,30 0,810 C �

66487 20 25mm 10 ks 20,30 0,810 C �

66488 25 25mm 10 ks 20,30 0,810 C �

66490 30 25mm 10 ks 20,30 0,810 C �

66491 40 25mm 10 ks 20,30 0,810 C �

Držák bitů, magnetický, úchyt 1/4"

kód balení ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

134480 10 ks 65,00 2,600 C �

53459 10 ks 322,00 12,900 C �

délka

50 mm

100 mm
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Sady šroubováku

Wera Star - magnetizační hvězdička

Magnetizační přístroj
� magnetizační hvězdička
� rozměr 48mm
Ke zmagnetizování se nářadí vede podél kladné strany "hvězdičky" Wera Star, nyní nářadí
bezpečně drží šroub.
K odmatnetizování se nářadí vede podél jedné ze čtyř záporných stran.

Kompakt 28 SB - 8-mi dílná sada

Použití: Bity s upínací částí s / " vnějším šestihranem1

4

podle normy DIN 3126 tvar C a E 6,3
Upínácí část: Nástavec, bajonet, upínání s / " vnitřním1

4

šestihranem s rychloupínací hlavou
Rukojeť: Kraftform s ochrannou před odkutálením,

vícekomponentní, vnitřní zásobník

Bity a šroubováky WERA

extra tvrdý

extra tvrdý

889/4/1 1x 1/4"x100

800/1 Z

851/1 Z PH

855/1 Z PZ

1 x  1,0 x 5, 5 x 25  1 x  1,2x6,5x25;

1 x  PH 1 x 25; 1 x PH 2x25

1 x PZ 1x ; 1 x PZ x25 1 25

houževnatý

houževnatý

227

932 A 1 x 0,6x3,5x80; 1 x 0,8x4,5x90;
1 x 1,0x65,5x100  1 x 1,2x7, 0x125;

917 SPH 1 x PH 1 x80  1 x PH 2x100;

kód MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

31280 sada 363,00 14,500 C �

typ

ploché + PH

kód MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

31281 sada 363,00 14,500 C �

typ

ploché + PZ

1734/6 - Ploché + PH (6-ti dílná sada) 1734/55/6 - Ploché + PZ (6-ti dílná sada)

1734 1 x 1,2x6,5x150

1735

1750 PH

1 x 0,5X3,0X80; 1 x 0,8x4,0x100
1 x 1,0x5,5x125

1 80 x PH 2x100x PH 1x ; 1

1734 1 x 1,2x6,5x150

1735

175 P5 Z

1 x 0,5X3,0X80; 1 x 0,8x4,0x100
1 x 1,0x5,5x125

1 Z 80 x PZ 2x100x P 1x ; 1

Bit PZ 855/1 TZ

kód PZ délka balení ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

56810 1 25mm 10 ks 17,90 0,715 C �

56815 2 25mm 10 ks 17,90 0,715 C �

56825 3 25mm 10 ks 17,90 0,715 C �

Bit PH 851/1 TZ

kód PH délka balení ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

56505 1 25mm 10 ks 17,90 0,715 C �

56510 2 25mm 10 ks 17,90 0,715 C �

56525 3 25mm 10 ks 17,90 0,715 C �

Bit PZ 855/1 TH

kód PZ délka balení ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

56910 1 25mm 10 ks 17,90 0,715 C �

56915 2 25mm 10 ks 17,90 0,715 C �

56925 3 25mm 10 ks 17,90 0,715 C �

Bit PH 851/1 TH

kód PH délka balení ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

56605 1 25mm 10 ks 17,90 0,715 C �

56610 2 25mm 10 ks 17,90 0,715 C �

56625 3 25mm 10 ks 17,90 0,715 C �

kód
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

73240 660,00 26,400 C �

MJ

ks

kód
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

3300 223,00 8,900 C �

MJ

ks

932/6 - Ploché + PH (6-ti dílná sada + stojánek)

šestihranná ochrana
před odkutálením nářadí

Měkké neklouzavé zóny
umožňují bezeztrátový
přenos větších sil

s integrovanou úderovou
plochou ke zvýšení životnosti
a snížení rizika odštípnutí.

Použití: šrouby s plochou a s křížovou
drážkou Phillips-Recess

6dílné v krabici s okénkemProvedení:

Použití: šrouby s plochou
a šrouby Pozidriv

6dílné v krabici s okénkemProvedení:

Chete-li něco více než jen šroubovat, správným řešením
je sekací šroubovák. Ke šroubování, sekání, dlabání a
uvolňování uvíznutých šroubů nebo šroubových svorek.

Průchozí šestihranná
čepel z vysoce kvalitního
materiálu na bity a tím k
bezdrátovému přenosu
síly i při úderech kladivem.

N N
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

kód MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

18282 sada 985,00 39,400 C � Nploché + PH

typ



Bity a držáky Impaktor
Na extrémní požadavky na šroubovací nářadí

Společnost Wera bere zřetel na rostoucí význam šroubováků Impakt/rázových šroubováků na trhu a speciálně k použití se šroubováky

vyvinula odpovídající sortiment bitů a držáků.

Kombinace dvojitých torzních zón v

držáku Impaktor a torzní zóny v bitu

Impaktor vede k takzvanému

systému TriTorsion

Se speciální torzní zónou

optimalizovanou pro případ

takového zatěžování, na ochranu

hrotu bitu.Další předností tohoto

produktu je, že bity Impaktor jsou

vybaveny povrchovou vrstvou z

drobných diamantových částic

Díky využití vlastností materiálu ve

spojení se speciálními geometriemi

optimalizovanými na extremní

požadavky a také díky vlastním

výrobním procesům dosahuje nářadí

Wera Impaktor nadprůměrné

životnosti

Zvyšuje produktivitu u šroubování s

elektricky poháněnými stroji

(například rázový šroubovák 18V)

Uvedené diamantové částice snižují

zvláště vysoké vytlačovací síly

vznikající při strojním šroubování,

které mohou způsobit vyklouznutí

nářadí ze šroubu. Diamantové

částice se doslova zakousnou do

šroubu. Díky tomu stačí nižší

přítlačný tlak, což výrazně

zpomaluje únavu při strojním

šroubování

Držák Impaktor s prstencovým

magnetem drží navíc i velké a těžké

šrouby naprosto pevně. Díky tomu

je možné bleskové a bezpečné

nasazení šroubů. Ideální i k práci

nad hlavou. Pokud by byl magnet v

některé situaci (např. při práci s

kovem) nežádoucí, lze ho vytáhnout

z oblasti šroubu a tím ”vypnout”.

Použití převážně při ručním

strojovém šroubování
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855/1 IMP DC Impaktor

867/1 IMP DC Impaktor TORX

Mini-Check Impaktor 3

Mini-Check Impaktor 4

6 bitů Impaktor, 50 mm dlouhých, s šestihranným
funkčním profilem 1/4", vhodné pro držák podle
normy DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 nebo pro přímé
připojení ke stroji. Drsná diamantová povrchová
vrstva bitů díky zvýšenému odporu třením snižuje
riziko vyklouznutí ze šroubu.

855/4 IMP DC 4 x PZ 2x50; 2 x PZ 3x50

6 bitů Impaktor, 50 mm dlouhých, s šestihranným
funkčním profilem 1/4", vhodné pro držák podle
normy DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 nebo pro přímé
připojení ke stroji.Drsná diamantová povrchová
vrstva bitů díky zvýšenému odporu třením snižuje
riziko vyklouznutí ze šroubu.vyklouznutí ze
šroubu.

851/4 IMP DC 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50

867/4 IMP DC 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50

855/4 IMP DC 1 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50

867/1 IMP DC 10 x TX (25, 30x25)

855/1 IMP DC 10 x PZ (2, 3x25)

897/4 IMP držák Impaktor s rozpěrným kroužkem a magnetem

Držák Impaktor k odpružení extrémních špiček impulzů. Zvláštní
torzní efekt díky dvojité torzní pružině. S rozpěrným kroužkem
pro bezpečné usazení bitů v držáku.
Funkční profi l:
vhodný pro bity s upínací částí s vnějším šestihranem 1/4" podle
normy DIN 3126-C 6,3
Provedení:
Technologie Impaktor zajišťuje nejlepší možné využití vlastností
materiálu a díky optimální přizpůsobené geometrii (dvě spojené
postupně působící torzní zóny) nadprůměrnou dobu životnosti
i při extrémním namáhání.
Upínací část:
1/4" šestihran, vhodný pro šroubovací stroje s upínáním podle
normy DIN 3126-F 6,3, ISO 1173

75 mm

Mini-Check PZ

1 univerzální držák 893/4/1 K pro upnutí do
stroje nebo k použití ve sklíčidle AKU vrtačky.

855/1 Z PZ 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25;
1 x PZ 3x25

893/4/1 K 1 x 1/4"x50

8200/899-60 Z Bit-Safe Classic 4

6 -dílná souprava0
1 univerzální držák
899/4/1 K
s rychloupínací
hlavou k upnutí do
stroje nebo k použití
ve sklíčidle
AKU vrtačky.

899/4/1 K

800/1 Z

1 x 1/4"x50

1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25;
1 x 1,2x6,5x25

840/1 Z
Hex-Plus

3 x 2,5x25; 3 x 3,0x25; 3 x 4,0x25;
2 x 5,0x25

851/1 Z PH

855/1 Z PZ

3 x PH 1x25; 10 x PH 2x25; 2 x PH 3x25

3 x PZ 1x25; 10 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25

2 x TX 10x25; 3 x TX 15x25; 3 x TX 20x25;
3 x TX 25x25; 3 x TX 30x25; 2 x TX 40x25

867/1 Z TORX

Bity a držáky Impaktor
Na extrémní požadavky na šroubovací nářadí
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Bit PZ 855/1 IMP DC

kód PZ délka balení ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

57621 2 25mm 10 ks 65,50 2,620 C �

57622 3 25mm 10 ks 65,50 2,620 C �

Bit TX 867/1 IMP DC

kód
torx
(TX)

délka balení ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

57625 25 25mm 10 ks 75,50 3,020 C �

57626 30 25mm 10 ks 75,50 3,020 C �

Sada 60-ti ks bitů

kód
balení
sada

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

57127 50 mm 1 sada 930,00 37,200 C �

délka

Držák bitů Impactor

kód balení ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

57675 50 mm 1 ks 402,00 16,100 C �

délka

1
3

/1
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

kód
balení
sada

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

57692 1 sada 570,00 22,800 C �

kód
balení
sada

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

57695 1 sada 600,00 24,000 C �

kód
balení
sada

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

56296 1 sada 197,00 7,900 C �



Značkové výrobky BESSEY jsou vyrobeny nejen pro danou chvíli, ale vydrží
dlouhodobou zátěž. Tím se svěrky odlišují již několik desetiletí a získávají
individuální náskok v kvalitě oproti podobným konkurenčním výrobkům. Svěrky
se tradičně vyrábějí z nejkvalitnějších materiálů. Od originální přesné oceli z
vlastní firemní tažírny, přes díly z polyamidu zesíleného skelnými vlákny až po
díly z hořčíkové slitiny. Veškeré detaily komponentů jsou testovány zkušenými
techniky a vývojovými pracovníky. Mimořádně se zde vyplácí používání
nejmodernějších kontrolních postupů, zkušebních metod a speciálně vyvinutého
software. Důsledně se prověřuje funkčnost a výdrž silně zatěžovaných dílů. To je
důležité především s ohledem na Vás jako zákazníka, který s nářadím denně
pracuje. Mimoto Vám vždy ručíme za dokonalou ergonomii, bezpečnost a
snadnost obsluhy.

Šroubová Svěrka z temperované litiny TPN
s osvědčenou dřevěnou rukojetí
■ Upínací síla až 5 500 N
■ Ergonomicky tvarovaná rukojeť
■ Stabilní profilovaná tyč s rýhováním jako zpevnění proti

torzním silám

Šroubové svěrky z temperované litiny

Pevné a nepružné upnutí
Znatelně větší pohodlí. Můžete si svobodně vybrat: Originální šroubové
svěrky z temperované litiny firmy BESSEY lze pořídit ve dvou rozdílných
provedeních. Buď s osvědčenou dřevěnou rukojetí – nebo s moderním
systémem Best Comfort firmy BESSEY. Tak budete zvládat své budoucí
úkoly a aplikace ještě lépe a pohodlněji. Symetrická rukojeť vyvinutá
speciálně pro šroubové svěrky z jakostního dvoukomponentního plastu to
umožňuje. I přítlačné desky, které lze vyměňovat bez použití nástrojů,
vnesou do vašeho pracovního dne ještě více pohodlí. Užijte si ten rozdíl!

Výhody na první pohled:
1) Pevné i kluzné rameno:

z jakostní litiny. Proti korozi
oš ř š barvou.et eno prá kovou

2) Odnímatelné krytky z um léě
hmoty, pro etrné upínání.š

3) Kyvn ulo ená p ítla náě ž ř č
desti ka lisovaná za studena zč
kvalitního álu. Absolutnmateri ì

rovná, galvanicky zinkovaná.
4) Lehce pohyblivé v eteno sř

válcovým lichob níkovýměž
závitem, ným protizušlechtě
opot ebení. ern né.ř Č ě

5) D ev ná rukoje tvarovanář ě ť
podle ruky, hladká bez ot epř ů,
dokonale á nýtem sspojen
v ete nem. Umo uje upnutíř - cň
silou a 5000 N.

6) Vodící ty galvanicky zinkovač -
ná. Z obou stran rýhovaná pro
zabrán níě skluz

BESSEY - upínací technikaBESSEY - upínací technika

Pozor! Upínací nástroje nejsou vhodné ke zvedání, tažení nebo přepravě. Chybné použití může vést k úrazům nebo věcným škodám. Nástroje smějí být napínány jen ručně a to bez dodatečných pomůcek.

1

1
2

2

3

4

5

6

Pákové svěrky

Upínání silou páky
Rychlé, bezpečné a silné upínací nářadí – nyní optimalizované! Originální
pákové svěrky firmy BESSEY jsou lehké, dobře ovladatelné, drží si stálý
tvar a minimálně se deformují. A teď to nejlepší: Upínáte s nimi až 5 x
rychleji než pomocí běžných svěrek. Využíváte totiž přirozenou sílu páky a
již s malým vynaložením energie začínáte dosahovat značné upínací síly.
Optimalizovaný profil vodící tyče a pevného ramene s větší silovou
rezervou navíc umožnuje rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při
plném využití rozpětí. Nová větší páková svěrka Orginál BESSEY se
osvědčí především tehdy, budete-li muset použít mnoho svěrek bezpečně
zajištěných proti vibracím a šetřit přitom čas. Vyzkoušejte si to!

Upínací technika

Výhody na první pohled:
1) Bezpečný rastrovací mechanismus
Rastrovací mechanismus zabezpečuje
uměřené a rychlé upínání bez vibrací.
Excentr, který je zvláště odolný proti
opotřebení, zaručuje dlouhou životnost.
2) Vysoký stupeň stability
Optimalizovaný profil vodící tyče a pev-
ného ramene s vetší silovou rezervou
navíc umožnuje rovnomerný nárust upí-
nací síly, zejména pri plném využití roz-
petí. Pevné rameno a přítlačná deska
jsou vyrobeny z jednoho kusu, zušlech-
těny a tím odolné vůči zkřivení.
3) Kluzné rameno
Kluzné rameno s ozubením je výkovkem
ze zušlechtěné oceli a odolává i největ-
šímu zatížení. Má mimořádně dlouhou
životnost.
4) Ergonomická upínací a uvolňovací
páčka
Napínací páka s nanesenou práškovou
vrstvou je speciálně ergonomicky tvaro-
vaná. Uvolňovací páka s plastovým op-
láštěním a s ochranou proti sklouznutí
umožňuje bezpečné zadržení při uvolně-
ní svěrky.

Páková svěrka GH
■ Vetší silová rezerva díky optimalizovanému kolejnicovému

profilu pro rovnomerný nárust upínací síly, zejména v
případech plného využití rozpětí

■ Uvolňovací páčka s ochranou proti sklouznutí prstu
■ Rychlá – až 5 x rychlejší než u běžné svěrky
■ Bezpečná – imunní vůči vibracím
■ Pevná – upínací síla až 8 500 N
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kód
�a�

mm
�b�

mm
�x�

mm
kg

balení
ks

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TPN15B5BE 150 50 15 x 5 0,29 10 ks 269,00 10,800 C �

TPN20B5BE 200 50 15 x 5 0,31 10 ks 278,00 11,100 C �

TPN30S12BE 300 120 29 x 9 1,6 10 ks 690,00 27,600 C �

TPN60S12BE 600 120 29 x 9 2,1 5 ks 855,00 34,200 C �

kód
�a�

mm
�b�

mm
�x�

mm
kg

balení
ks

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

GH16 160 80 17,5 x 6,8 0,64 10 ks 1 360,00 54,500 C �

GH20 200 100 22,0 x 8,5 1,11 10 ks 1 560,00 62,500 C �

GH25 250 120 24,5 x 9,5 1,44 10 ks 1 800,00 72,000 C �

GH30 300 140 28,0 x 11,0 2,27 10 ks 2 130,00 85,000 C �

GH50 500 120 28,0 x 11,0 2,61 10 ks 2 400,00 96,000 C �

1
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Jednoruční svěrky

Jednoruční upínání
Druhá ruka zůstává volná. Originální jednoruční svěrky BESSEY jsou ideální na všechny práce,
které musíte vykonávat jednou rukou – např. při pracích nad hlavou nebo když při vyrovnávání
potřebujete současně použít další nástroj. S jednoruční svěrkou BESSEY EHZ využijete
jednoruční obsluhu k držení a připevnění. Doplňkově s ní budete moci silou upínat.
Svěrku můžete kdykoliv přestavit z upínání na rozpínání – vše jednou rukou.
Tak ušetříte další pracovní sílu i cenný čas!

Výhody na první pohled:
1) Paralelní rukojeť s výkyvnou
pákou
Ergonomicky tvarovaná rukojeť s
výkyvnou pákou je paralelní s vodicí
tyčí. Tím je trvale zajištěna vyvážená
a bezpečná manipulace.
2) Tlačítko rychlého přesunu
Pomocí tohoto tlačítka přesunete
smykadlo kdykoliv rychle a bez
námahy.
3) Ochranné kloboučky
Snímatelné ochranné kloboučky jsou
superelastické a disponují hladkým,
dobře přilnavým povrchem. S nimi je
pak upínání ještě šetrnější.
4) Maximální pružnost
Pevné rameno a přítlačná deska jsou
zušlechtěny a vyrobeny z jednoho
kusu. Upínají pružně a elasticky.

Jednoruční svěrka EHZ
s dvoukomponentní rukojetí
■ Upínací síla až 5 000 N
■ Snadno a rychle připevníte a upnete jen jednou rukou
■ Výkyvnou páku lze obsluhovat od vodicí tyče a ze

strany rukojetí
■ Samoobslužné balení

BESSEY - upínací technikaBESSEY - upínací technika

Jednoruční svěrka EZS
■ Upínací síla až 2 000 N
■ Díky inteligentní uvolňovací mechanice lze svěrku

bez použití nářadí přestavit z upínání na rozpírání
■ Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní rukojeť

z plastu za vodící tyčí
■ V balení pro samoobslužný prodej

Jednoruční svěrky EZS – silové upínání a rozpírání jednou rukou.
Nožová souprava DBK PH

Čepele zavíracího nože DBKPH v praktické
nylonové tašce
■ + 10 ézových čepelí DBK-Tks trap
■ + 5 áčkových čepelí DBK-Hks h
■ + 2 čepelí na linoleum DBK-Lks
■ + 2 ích čepelí DBK-Aks vypichovac

Výhody na první pohled:
1 Výměna čepelí
Páčka k pevnému zajištění čepele. Tento mechanizmus
umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu čepele.
2 Měkká opěrka palce
Prostřednictvím opěrky palce z měkké umělé hmoty můžete
snadno vyvinout maximální přítlak.
3 Zásobník čepelí
Náhradní čepele jsou uloženy v zásobníku, který je zajištěn
uzávěrem. Tím jsou čepele vždy pohotově poruce.
4 Uvolňovací páčka
Stačí krátké stlačení kovové uvolňovací páčky a pevně
uzavřená čepel se dá vyklopit.

■ Díky svému rozsahu nastavení vzdálenosti (5-20 mm)
umožňuje vyrovnání nerovností stěny tak, aby při
pokládce nedocházelo k nežádoucímu pohybu již
položených lamel.

■Díky své robustní konstrukci - široká čelní i opěrná plocha
– zamezuje vzniku otlaků na pokládaných deskách i
omítce.

Praktický pomocník při
pokládce plovoucích podlah
Distanční držák AV2 vyvinutý firmou BESSEY umožňuje při pokládce
rychlé a bezproblémové nastavení vzdálenosti plovoucí podlahy od stěny.

Pérová svěrka

1 balení obsahuje 4 kusy!
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■ Lehká a dobře ovladatelná
■ Padne do ruky funkčně i ergonomicky
■ Maximální stabilita
■ V balení pro samoobslužný prodej
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kód
�a�

mm
�b�

mm
�x�

mm
kg

balení
ks

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
EAN

EHZ30-2K 300 100 19,5 x 9,5 1,25 6 ks 1 110,00 44,400 C �

kód
�a�

mm
�b�

mm
�x�

mm
kg

balení
ks

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

EZS 15 - 8 150 80 19 x 6 0,65 10 ks 570,00 22,800 C �

EZS 30 - 8 300 80 19 x 6 0,76 10 ks 635,00 25,400 C �

EZS 45 - 8 450 80 19 x 6 0,87 10 ks 680,00 27,200 C �

EZS 60 - 8 600 80 19 x 6 0,99 10 ks 770,00 30,800 C �

EZS 90 - 8 900 80 19 x 6 1,20 10 ks 870,00 34,800 C �

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EANNázev

DBKPH-SET 680,00 27,200ks C �

kód
Přestavitelná
dráha (mm)

kg sada ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

AV2 5 - 20 0,05 4 sada 257,00 10,300 C �20

�a�
mm

kód
�a�

mm
�b�

mm
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

XC2 25 30 0,02 75 ks 35,80 1,430 C � N

XC3 35 37 0,05 30 ks 56,50 2,260 C � N

XC5 50 50 0,12 20 ks 92,00 3,680 C � N

XC7 75 70 0,18 10 ks 126,00 5,050 C � N

jen na fixaci



Rychlá a profesionální montáž zárubní a oken montážní nástroje pro dveřní zárubně

Moderní technika montáže dveřních zárubní pomocí montážní pěny
vyžaduje zvláštní nástroje, které dovolují nastavit správný směr a provést
správné vypodlo-žení. 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!

BESSEY - upínací technikaBESSEY - upínací technika

Výztuha dveřní zárubně TU
■ 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

Nosič TU
■ 6 kusů příp. 3 sady rozpěr dveřní zárubně na nosič
■ pro celkem 3 dveře

Montážní výztuha dveřní zárubně TMS
■ šetrně a přesně připevňuje a podpírá dveřní zárubeň při

vypěňování spáry ve zdi
■ rozměrově přesná práce
■ lehká váha
■ samoobslužné balení

Svěrka pro dveřní zárubně vyrovnávací
TFM
■ smysluplný doplněk k rozpěře dveřní zárubně BESSEY TU
■ pro rychlé a přesné vyrovnání a připevnění dveřních

zárubní

Svěrka pro dveřní zárubně úhlová
vyrovnávací WTR
■ pro čistě upevněné a stabilizované rohy zárubní
■ přesná montáž v úhlu 90°

Svěrka okenní vyrovnávací FRK
■ Pro rychlé a přesné vyrovnání a upevnění okenních rámů

Nejrychlejší PROFESIONÁLNÍ montáž BEZ klínků

Svěrka Bessey : na rám okna umístíme 4 až 8 svěrek a okno vložíme do otvoru
a pomocí vymezovacích šroubů rám ustavíme. Ukotvíme a zapěníme.

232 1
3

/1
4

Valašské Meziříčí Prahal lBrno www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

kód kg
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1 760,00 70,500ks C �TU 565 - 1010 mm 1,31 2

�a� kód
�b�

mm
kg

balení
ks

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TFM 70 0,58 2 ks 805,00 32,200 C �

přestavitelná
dráha mm

35

kód kg
ks v

balení
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

TU-TRAGE 11,07 6 bal 10 980,00 439,000 C �

obsah balení

6 ks TU + NOSIČ

kód kg
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

TMS 0,68 6 ks 815,00 32,600 C �

�a�

560 - 1010

kód
síla zárubně

mm
kg

balení
ks

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

WTR 8 - 30 1,05 2 ks 2 170,00 87,000 C �

přestavitelná
dráha mm

32

kód
Přestavitelná
dráha (mm)

kg
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

FRK85 30 0,42 4 ks 1 230,00 49,200 C �

Síla rámu
(mm)

40 - 85



Vrtáky HAWERA

Vrtáky HAWERA, PRACOVNÍ NÁSTROJE

vrtáky do betonu

a armovaného betonu  HAWERA

chemická malta TRUTEK

vrtáky pro vrtací kladiva TRUTEK SDS+

řezné kotouče na kov Silvestar, Goldenstar

sekáče SDS+ a SDS max

237

240

NÁŘADÍ RYOBI A AKU NÁŘADÍ RYOBI ONE+ 18V

PROFI metry a pásma KOMELON 234 - 235

ZNAČKOVÉ METRY KOMELON

vytlačovací pistole pro kartuše i salámy

speciální pistole na PUR pěny

stěrky a špachtle na tmely, tavné pistole

jednoruční svěrky a rychlosvěrky

odlamovací nože, náhradní čepelky

svinovací metry, brusné mřížky

pracovní stůl, kabelfix, sítě proti hmyzu,

ostatní ochranné pomůcky, tesařské tužky

brusné prostředky pro hobby i profi

zasklívací podložky, klínky z PVC, zaskl. lopatka

přísavky, kleště, kladiva

ochranné pomůcky pro práci - rukavice

brýle, respirátory, ochrana proti hluku

241

242

243

244

249

250

245

246 - 248

POMŮCKY PRO PRÁCI

sponkovačky - nastřelovací pistole NOVUS

sponkovačky - nastřelovací pistole RAPID

238

239

SPONKOVAČKY A KLADIVA NOVUS A RAPID

®

AKU nářadí RYOBI ONE+ 18V 236

METRY KOMELON, POMŮCKY PRO PRÁCI, VRTÁKY HAWERA, ELEKTRONÁŘADÍ RYOBI
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Firma je světový výrobcevysoce kvalitních svinovacích metrů a měřícíchKOMELON
pásem.

KOMELON vyrábí vysoce kvalitní výrobky z původních materiálů při použití vlastního
výrobního procesu. Svinovací metry a pásma jsou charakteristické svouKOMELON
profesionalitou, přesností, stálostí, maximální životností, dokonalou, pohodlnou
a jednoduchou manipulací.

Přednosti KOMELON produktů:
� KOMELON metry i pásma odpovídají všem platným standardům Evropské unie
� Všechny KOMELON metry i pásma odpovídají třídě přesnosti II
� Vysoce kvalitní nylonová vrstva pásků zamezuje opotřebení, lesku, chrání proti rzi

a zaručuje dlouhodobou čitelnost a životnost.
� Vysoká stabilita pásma metru zaručuje vynikající vysunutí bez při drženína jeho

konci
� KOMELON metry jsou propracovány do nejmenších detailů, ergonomický tvar

pro praváky i leváky, pohodlné, snadno obsluhovatelné

Popis bodů
1. Nominální délka
2. Označení třídy přesnosti EC
3. značení CE značkyO

4. Výrobce
5. Teplota

Struktura pásku svinovacích metrů KOMELON
a) vysoce výkonná uhlíkatá ocel
b) fosfátová ochrana proti rzi
c) silně vypálený nános barvy
d) průhledná nylonová vrstva
e) pevné naválcování
Nové nanesení nylonové vrstvy firmou KOMELON
je provedeno na celém pásku a zaručuje optimální ochranu.
Naválcování zvýší stabilitu a snižuje lesk.

e
d

c

51 2 3 4

b
a

Koncová ploška se posunuje v závislosti na
způsobu měření (vnitřní měření, vnější měření
viz obr.) o svou tloušťku, tím je zaručeno
přesné měření vnitřních a vnějších rozměrů.

Upozornění !!!

Vynikající stabilita vysunutého pásku metru firmy KOMELON
v závislosti na jeho šíři a způsobu vysunutí

Certifikát číslo 12514

Komelon měřící
technika splňuje

požadavky evropské
směrnice

2004/22/EC
a všechny výrobky

KOMELON jsou
označeny značkou

CE.

Doporučení výrobce:
V náročných provozech, při vysokých, extrémních teplotách (např. kovářství, zámečnictví,
atd…) nepoužívejte prosím metry KOMELON s páskem potaženým NYLONOVOU
vrstvou!!!! Pro tyto extrémní podmínky jsou určeny metry KOMELON, které mají pásek
potažený AKRYLÁTOVOU VRSTVOU např: ECO

1) Na Vaši žádost zajistíme kalibraci jakéhokoliv
výrobku KOMELON (metr) - kalibrační list vydaný přímo na vaší
firmu. Cena kalibrace závisí na typu výrobku a počtu
kalibrovaných kusů
a protokolů.

Kalibrace metrů KOMELON pro Vás

Popis značek uvedených na metrech KOMELON

Standardně vedeme kalibrované metry s kalibračním listem,
který splňuje požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
a je vydán na společnost OKENTĚS, spol. s r.o. Metr je standardně označen značkou
s datem kalibrace.

2) PROErgo - kalibrovaný 3m a 5m
s kalibračním listem na OKENTĚS, spol. s r.o.

název obj.kód délka
šířka
mm

Mj/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PE36K 3 m 16 10 ks 263,00 A �

PE59K 5 m 19 10 ks 307,00 A �

ProErgo kalibrovaný
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CZ Typ A: nulový bod vzdálený
cca 10 cm od konce kování

Typ B: nulový bod vzdálený
cca 10 cm od konce kování

Typ C: nulový bod na konci kování

Typ D: nulový bod na vnějším konci
kroužku

Typ E: nulový bod na vnitřním háčku

Typ G:nulový bod na konci kování a na
vnitřním sklopném zubu

Typ H: nulový bod na konci kování a na
vnitřní straně magnetického háčku

Typy nulových bodů u pásem KOMELON

Třídy přesnosti dle standardů EU

třída II
Všechny KOMELON metry i pásma odpovídají třídy přesnosti II



1

1

2

2

3

3

SelfLock

1. Samočinně blokovací mechanismus pro snadné navíjení.
2. Snadno obsluhovatelné tlačítko pro stlačení palcem.
3. Ergonomický tvar pro leváky a praváky.

PROErgo-R

1. Guma odolná proti skluzu se speciálním opracováním povrchu pro lepší držení.
2. Pásek pokrytý nylonem pro maximální životnost.
3. Vynikající systém blokování drží pásek pevně na místě.

Metry PROFI, ocelová a sklolaminátová pásma

1

2

3

PROErgo

1. Ergonomicky tvarované držadlo se dobře drží.
2. Vynikající vnitřní mechanismus umožňuje snadnou manipulaci.
3. Nylonem potažený ocelový pásek má 15 krát delší životnost.

Eco

1. Ergonomicky tvarované pouzdro pro pohodlné uchopení.
2. Vynikající blokovací systém drží pásek pevně na místě.
3. Skvělý mechanismus zaručuje hladký průběh měření.

1

2

3

pásek potažen
akrylátovou vrstvou

UniGrip Ergo - ocelové

1. Gumový tvar umožňující pohodlné uchopení.
2. Sklopná páčka umožňuje rychlé navinutí.
3. Pásek opatřený nylonovou vrstvou pro maximální životnost.

1

2

3

1UniGrip - sklolaminátovéNeo

1. Skelná vlákna KOMELON opatřená dvojí vrstvou zaručují
dlouhodobé používání.

2. Sklápěcí převíjecí klička umožňuje rychlé navinutí pásma
3. Skelná vlákna KOMELON vydrží vysokou pevnost v tahu.

3

2

název obj.kód délka
šířka
mm

Mj/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PE36 3 m 16 10 ks 71,00 2,840 A �

PE59 5 m 19 10 ks 107,00 4,280 A �

PE85 8 m 25 10 ks 170,00 6,800 A �

ProErgo

název obj.kód délka
šířka
mm

Mj/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

SelfLock PS26 2 m 16 6 ks 159,00 6,350 A �

PS36 3 m 16 6 ks 170,00 6,800 A �

PS59 5 m 19 6 ks 224,00 8,950 A �

PS85 8 m 25 5 ks 422,00 16,900 A �

název obj.kód délka
šířka
mm

Mj/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PER36 3 m 16 10 ks 78,50 3,140 A �

PER59 5 m 19 10 ks 125,00 5,000 A �

PER105 10 m 25 10 ks 342,00 13,700 A �

ProErgo-R

název obj.kód délka
šířka
mm

Mj/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Eco PEN36 3 m 16 30 ks 52,00 2,080 A �

PEN59 5 m 19 30 ks 77,00 3,080 A �

Výprodej
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Pásma KOMELON

další položky: metry, vodováhy a pásma ve výprodeji na www.okentes.cz

název obj.kód délka
šířka
mm

Mj/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

FUN10/A 10 m 13 1 ks 228,00 9,100 A �

FUN30/A 30 m 13 1 ks 358,00 14,300 A �

FUN50/G 50 m 13 1 ks 490,00 19,600 A �

UniGrip Neo

výše slevy
na e-shopu

Výprodej
výše slevy
na e-shopu

název obj.kód délka
šířka
mm

Mj/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
EAN

LUR10/E 10 m 10 6 ks 268,00 10,700 A �

LUR20/E 20 m 10 6 ks 335,00 13,400 A �

LUR30/E 30 m 10 6 ks 397,00 15,900 A �

UniGripErgo



Jako jeden z největších světových producentů zahradní techniky a elektrického

nářadí na světě se společnost RYOBI snaží přinášet na trh výrobky inovativní,

technicky vyspělé, spolehlivé a krásné. Neustále rozvíjí své znalosti toho, co

uživatelé opravdu chtějí a očekávají od svého stroje. Tato strategie, podpořená i

silnou orientací na výborný poměr ceny a užitné hodnoty, udělala z RYOBI nejlépe

prodávanou značku na náročném trhu USA a nejsilnější značku koncernu TTI, pod

který patří. Samotný nadnárodní gigant TTI (Techtronic Industrie Company

Limited) zaměstnává po celém světě více než 16 000 lidí a vlastní výrobní pobočky

a vývojová centra v Americe, Evropě i Asii.

DustTech™ integrovaný systém
odsávání prachu pro práci v bez-
prašném prostředí. Špičková
účinnost více než 70%

Livetool Indicator™ je světelná
indikace, která Vám signalizuje, že
stroj je připojen na elektrickou síť

GripZone™ komfortní plochy
s antivibrační a protiskluzovou
úpravou

Exactline Laser Technology™
k přesnému
naznačení řezu

OCHRANNÉ ZNÁMKY:

Plná záruka na všechny stroje RYOBI
včetně baterií aku systému ONE Plus.

Výběr z nabídky nářadí
Ryobi ONE+ najdete

na

www.okentes.cz
www.okentes.sk
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�Indikace stavu nabití třemi svítícími
symboly (platí pro 18 V,2,4 Ah)



VRTÁKY DO NEJTVRDŠÍHO BETONU a ARMOVANÉHO BETONU

237

Výkonné výrobky umožňují lepší výsledky po delší dobu použití, což je dobrým základem
hospodárnosti. Pro vrtáky Hawera POWER PLUS a POWER PLUS to znamená:LSP LS

� Více otvorů s jedním vrtákem
= Delší životnost (kvalitní tvrdokov  jako faktory úspěchu)

� Více otvorů v kratším čase
= Hawera se vyznačuje vysokou produktivitou

� Rozměrově přesnější otvory
= Přesnost a spolehlivost pro upevňovací  techniku.

Vrtáky do betonu a kamene Hawera

(X5L)

Aktivní středicí hrot
Pro aktivní zavrtávání do betonu
> Velká stabilita a přesnost
> Vhodný do armovaného betonu

5břitá hlava z tvrdokovu
Tvářené břity pro:
> maximální destrukční sílu
> rychlý postup vrtání

Design šroubovice 2 x 2
Šroubovice s optimalizovanými
vibracemi
> obzvláště dobrý přenos síly

POWERLSPLUS
Efektivní a rychlý

POWERLSPPLUS
Trvale rychlý

Aktivní středicí hrot
Pro aktivní zavrtávání do betonu
> Velká stabilita a přesnost

Ozubený břit z tvrdokovu
Speciální design ve tvaru V
> rozdrtí beton na nejjemnější
vrtnou moučku
> rychlý odvod vrtné moučky

4spirálový design Turbo
Nepřetržitě rychlý odvod
vrtné moučky
> omezuje nežádoucí
usazování prachu

(S4)
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kód
průměr D x pracovní délka L1

/ celková délka L2
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

265 051 5 x 50 / 110 ks 128,00 5,100 C �

265 052 5 x100 / 160 ks 152,00 6,100 C �

265 053 5 x 150 / 210 ks 256,00 10,200 C �

265 054 5,5 x 50 / 110 ks 144,00 5,750 C �

265 055 5,5 x 100 / 160 ks 162,00 6,500 C �

265 056 6 x 50 / 115 ks 128,00 5,100 C �

265 057 6 x 100 / 165 ks 141,00 5,650 C �

265 058 6 x 150 / 215 ks 238,00 9,500 C �

265 059 6 x 200 / 265 ks 264,00 10,600 C �

265 060 6,5 x 50 / 115 ks 165,00 6,600 C �

265 061 6,5 x 100 / 165 ks 182,00 7,300 C �

265 063 6,5 x 200 / 265 ks 316,00 12,600 C �

265 064 7 x 50 / 115 ks 177,00 7,100 C �

265 065 7 x 100 / 165 ks 193,00 7,700 C �

265 066 8 x 50 / 115 ks 165,00 6,600 C �

265 067 8 x 100 / 165 ks 167,00 6,700 C �

265 068 8 x 150 / 215 ks 201,00 8,050 C �

265 069 8 x 200 / 265 ks 254,00 10,200 C �

265 070 8 x 300 / 365 ks 475,00 19,000 C �

265 071 8 x 400 / 465 ks 575,00 23,000 C �

265 072 10 x 50 / 115 ks 196,00 7,850 C �

265 073 10 x 100 / 165 ks 199,00 7,950 C �

265 074 10 x 150 / 215 ks 235,00 9,400 C �

265 075 10 x 200 / 265 ks 297,00 11,900 C �

265 076 10 x 300 / 365 ks 443,00 17,700 C �

265 077 10 x 400 / 465 ks 500,00 20,000 C �

265 078 12 x 100 / 165 ks 238,00 9,500 C �

265 079 12 x 150 / 215 ks 278,00 11,100 C �

265 080 12 x 200 / 265 ks 356,00 14,200 C �

265 081 12 x 300 / 365 ks 600,00 24,000 C �

265 082 12 x 400 / 465 ks 625,00 25,000 C �

kód
průměr D x pracovní délka L1

/ celková délka L2
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

205 437 5 x 250 / 310 ks 209,00 8,350 C �

203 262 5,5 x150 / 210 ks 123,00 4,920 C �

210 133 5,5 x 250 / 310 ks 209,00 8,350 C �

136 246 6 x 150 / 210 ks 114,00 4,560 C �

138 337 6 x 200 / 260 ks 127,00 5,100 C �

101 477 6,5 x 100 / 160 ks 87,50 3,500 C �

202 868 6,5 x 150 / 210 ks 133,00 5,300 C �

143 132 6,5 x 200 / 260 ks 150,00 6,000 C �

143 134 6,5 x 250 / 310 ks 182,00 7,300 C �

101 487 7 x 150 / 210 ks 106,00 4,240 C �

101 481 8 x 100 / 160 ks 81,00 3,240 C �

104 620 8 x 200 / 260 ks 122,00 4,880 C �

104 621 10 x 150 / 210 ks 112,00 4,480 C �

101 486 10 x 200 / 260 ks 142,00 5,700 C �

101 491 12 x 200 / 260 ks 163,00 6,500 C �

137 931 12 x 250 / 310 ks 198,00 7,900 C �

101 495 14 x 200 / 260 ks 203,00 8,100 C �

104 626 14 x 250 / 310 ks 217,00 8,700 C �

104 300 14 x 400 / 460 ks 344,00 13,800 C �

104 294 16 x 150 / 210 ks 233,00 9,300 C �

138 341 16 x 200 / 260 ks 260,00 10,400 C �

205 436 16 x 250 / 310 ks 271,00 10,800 C �

104 305 18 x 250 / 300 ks 489,00 19,600 C �

104 632 20 x 250 / 300 ks 550,00 22,000 C �

104 634 20 x 400 / 450 ks 585,00 23,400 C �

POWERLSPPLUS
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SPONKOVAČKY
MECHANICKÉ

NOVUS J-01A NOVUS J-02 Al NOVUS J-08 XX

NOVUS J 09 XX NOVUS J 16 EADHG NOVUS J 18

NOVUS J 19 EADHG NOVUS J 065

SPONKOVAČKY KLADIVA (na uchycení fólií)

PLOCHÉ SPONY v blistru typ D 53 / F… , vel. 11,3 / 1,25 mm

rozměr balení ks/bal
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

53 / F6 blistr 1200 98.00 3.920 D �

53 / F8 blistr 1200 106.00 4.240 D �

53 / F10 blistr 600 63.00 2.520 D �

53 / F12 blistr 600 69.50 2.780 D �

53 / F14 blistr 600 77.50 3.100 D �

SPONKY NOVUS typ A-53 … Jemné sponky 11,3 / 0,75 mm

rozměr balení ks/bal
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

53 / 6 karton 5000 162.00 6.500 D �

karton 2000 123.00 4.920 D �

karton 5000 213.00 8.500 D �

53 / 10 karton 5000 267.00 10.700 D �

53 / 12 blistr 1000 85.00 3.400 D �

blistr 1000 90.00 3.600 D �

karton 5000 288.00 11.500 D �

53 / 18 blistr 1000 106.00 4.240 D �

53 / 8

53 / 14

HŘEBÍKY typ E-j /… d=1,2 / 2 mm x délka

rozměr balení ks/bal
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

J/16 vel. 16 mm karton 2600 268.00 10.700 D �

J/19 vel. 19 mm karton 2600 274.00 11.000 D �

J/25 vel. 25 mm karton 2600 347.00 13.900 D �

blistr 1000 216.00 8.650 D �

karton 2600 380.00 15.200 D �

J/30 vel. 30 mm blistr

HØEBÍKY - SPONKY NOVUSHØEBÍKY - SPONKY NOVUS

DLOUHÉ ÚZKÉ SPONY pro el. a pneu. sponkovačky typ C 4 /… , 6,1 / 1,1 mm

rozměr balení ks/bal
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4 / 12 blistr 1100 87.00 3.480 D �

4 / 15 blistr 1100 90.00 3.600 D �

blistr 1100 96.50 3.860 D �

karton 2000 158.00 6.300 D �

4 / 23 karton 2000 174.00 6.950 D �

4 / 26 blistr 1100 115.00 4.600 D �

4 / 30 blistr 1100 148.00 5.900 D �

4 / 18

PLOCHÉ SPONY typ G 11 /… vel. 10,6 / 1,25 mm

rozměr balení ks/bal
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

blistr 1200 93.00 3.720 D �

karton 5000 260.00 10.400 D �

blistr 1200 98.00 3.920 D �

karton 5000 286.00 11.400 D �

blistr 600 61.50 2.460 D �

karton 5000 305.00 12.200 D �

11 / 12 blistr blistr 600 69.50 2.780 D �

11 / 14 blistr blistr 600 72.50 2.900 D �

11 / 6 velké kladivo

11 / 8 velké kladivo

11 / 10 velké kladivo

JEMNÉ SPONKY typ H 37 /… vel. 10,6 / 0,75 mm

rozměr balení ks/bal
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

37 / 4 malé kladivo karton 2000 77.50 3.100 D �

37 / 6 malé kladivo karton 5000 156.00 6.250 D �

37 / 8 karton 5000 215.00 8.600 D �

37 / 10 karton 1000 57.00 2.280 D �

37 / 10 karton 5000 268.00 10.700 D �

NOVUS J 19 OKY

NOVUS J 021H NOVUS J 032G

NOVUS J 102 DA NOVUS J 155 A

SPONKOVAČKY ELEKTRICKÉ - na objednávku

název ks
váha

gramů
sponky hřebík

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

** NOVUS J 021 H 3 405 H / 4-6 735.00 29.400 D �

*** NOVUS J 032 G 3 520 G / 6-10 1 180.00 47.200 D �

název ks
váha

gramů
sponky hřebík

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

* NOVUS J 102 DA 1 1020 A / 6-14, D/ 6-14 1 190.00 47.600 D �

* NOVUS J 105 EADHG 1 1400 ADHG / 6-14 E /16 1 780.00 71.000 D �

* NOVUS J 155A 1 2000 A / 8-18 E /19 4 290.00 172.000 D �

** NOVUS J 165 EC 1 1640 C / 15-26 E/ 16-25 4 130.00 165.000 D �

** NOVUS J 165 EAD 1 1640 A / 8-20, D/8-18 E/ 16-19 3 850.00 154.000 D �

*** NOVUS J 171 1 2300 C / 18-30 E/ 16-30 6 060.00 242.000 D �
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*) Hobby - pro nenáročné, občasné použití **)pro řemeslníky ***)profi

název ks
váha

gramů
sponky hřebík

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

* NOVUS J 01 A 6 215 A / 6-8 178.00 7.100 D �

* NOVUS J 02 AL 6 325 A/6-14 L14 306.00 12.200 D �

** NOVUS J 08 XX 6 260 ABH/4-8 DFG/4-6 432.00 17.300 D �

*** NOVUS J 09 XX 6 610 ABH/4-8 DFG/4-6 600.00 24.000 D �

** NOVUS J 16 EADHG 6 410 ADHG / 6-14 E/16 720.00 28.800 D �

*** NOVUS J 18 3 900 A / 6-18 E/16 1 300.00 52.000 D �

*** NOVUS J 19 EADHG 6 940 ADHG / 6-14 E/16 1 020.00 40.800 D �

***NOVUS J 19 OKY - Ø kabelu 8 - 12,5 mm 6 750 OKY / 10-14 1 040.00 41.600 D �

Odstraňovač sponek J 065 6 120 186.00 7.450 D �

SPONKY KABELOVÉ typ L, K

rozměr balení ks/bal
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

L / 14, Ø kabelu 6 mm pozink. karton 840 117.00 4.680 D �

K / 12, Ø kabelu 9 - 11 mm pozink. karton 350 286.00 11.400 D �
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SPONKOVAČKY
MECHANICKÉ

RAPID 33RAPID 30

RAPID 23RAPID 14

13 / 4-6-8

13 / 6-8 13 / 6-14

140 / 6-8

RAPID 34 v kufříku
Sponkovačka R34 je známá a výkonná kovová
sponkovačka pro profesionální použití. Nejčas-
tější oblastí používání je upevňování parozáb-
ran, různých druhů střešních nebo jiných fólií,
stejně tak jako čalounictví nebo truhlářství.
Používá sponu typ 140 z válcovaného drátu,
což je spona vhodná právě pro spolehlivé
uchycení různých izolačních materiálů. Spon-
kovačka má také nastavitelnou sílu úderu.
Spolu s balením sponek v délce 6 mm a 10
mm tak kufřík obsahuje praktickou sadu,
kterou je dobré mít vždy při ruce.

®

®

Sponky BW - ekonomická alternativaSponky BW - ekonomická alternativa

Sponky RAPIDSponky RAPID

®

®

BW Spony 13/* tl. 0,7 mm, šířka 10,6 mm, žlutý pruh

BW Spony 140/* tl. 1,3 mm, šířka 10,6 mm, zelený pruh

BW Spony 53/* tl. 0,75 mm, šířka 11,4 mm, červený pruh

hobbyDerby S 530 hobbyCompacta

KLADIVAKLADIVA

RAPID 54

RAPID 11RAPID 19

®

RAPID R311 sponkovací kladivo + pouzdro na opasek
®

� zásobník se otevírá lehkým stisknutím
tlačítka na zadní části rukojeti
� komfortní rukojeť a perfektní rovnováha
� žádné jednotlivé volné součástky
� extrémně trvanlivý dvojitý úderník
� ochranná spodní destička kladiva

zabraňuje poškození materiálu
� s pouzdrem na opasek

zásobník se otevírá lehkým
stisknutím tlačítka na zadní
části rukojeti

název
váha

gramů
spony Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

RAPID 14 530 140 / 6-8 ks 800.00 32.000 D �

RAPID 23 530 13 / 4 - 6 - 8 ks 800.00 32.000 D �

RAPID 30 820 13 / 6 - 8 ks 1 360.00 54.500 D �

RAPID 33 820 13 / 6 - 14 ks 1 190.00 47.600 D �

RAPID R34 plus pack 870 140 / 6 - 12 bal 1 130.00 45.200 D �

název
váha

gramů
spony Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

DERBY S 530 53 / 6 - 8 ks 191.00 7.650 C �

COMPACTA 53/6-8-10-12-14 ks 305.00 12.200 C �

název
váha

gramů
spony Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

RAPID 19 CBP 360 13 / 4 - 6 ks 780.00 31.200 D �

RAPID 11 kladivo 960 140 / 6 - 8 - 10 ks 1 400.00 56.000 D �

RAPID 54 kladivo 1130 140 / 10 - 14 ks 2 800.00 112.000 D �

název
váha

gramů
spony Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

RAPID 311kladivo +
pouzdro na opasek

1190 140 / 6 - 12 ks 1 530.00 61.000 D �

SPONY 13/* tl. 0,7 mm, šíře 10,6 mm, žlutý pruh

název obrázek balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Spony 13/4 5000 bal 138.00 5.500 C �

Spony 13/6 5000 bal 158.00 6.300 C �

Spony 13/8 5000 bal 168.00 6.700 C �

Spony 13/10 5000 bal 188.00 7.500 C �

Spony 13/14 5000 bal 231.00 9.250 C �

SPONY 140/* tl. 1,3 mm, šíře 10,6 mm, zelený pruh

Spony 140/6 5000 bal 246.00 9.850 C �

Spony 140/8 5000 bal 268.00 10.700 C �

Spony 140/10 5000 bal 296.00 11.800 C �

Spony 140/12 5000 bal 342.00 13.700 C �

Spony 140/14 5000 bal 393.00 15.700 C �

SPONY 53/* tl. 0,9 mm, šíře 11,4 mm, červený pruh

Spony 53/6 2500 bal 97.00 3.880 C �

5000 bal 139.00 5.550 C �

Spony 53/8 2500 bal 114.00 4.560 C �

5000 bal 154.00 6.150 C �

Spony 53/10 2500 bal 126.00 5.050 C �

5000 bal 178.00 7.100 C �

Spony 53/12 2500 bal 135.00 5.400 C �

Spony 53/14 2500 bal 157.00 6.300 C �

Spony 53/20 1250 bal 273.00 10.900 C �

rozměr - označení balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

BW spony 53/6 1000 bal 31.30 1.250 C �

BW spony 53/8 1000 bal 34.60 1.380 C �

BW spony 53/10 1000 bal 36.70 1.470 C �

BW spony 53/12 1000 bal 38.90 1.560 C �

BW spony 53/14 1000 bal 41.00 1.640 C �

BW spony 140/6 1400 bal 38.90 1.560 C �

BW spony 140/8 700 bal 29.20 1.170 C �

BW spony 140/10 700 bal 31.30 1.250 C �

BW spony 140/12 700 bal 34.60 1.380 C �

BW spony 13/6 1800 bal 45.40 1.820 C �

BW spony 13/8 1400 bal 37.80 1.510 C �
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Vrták pro vrtací kladiva Trutek SDS-plus

ŘEZNÉ KOTOUČE

P TOMŮCKY PRO KOTVENÍ RUTEK

Řezný kotouč na kov Silverstar

kód typ Mj
průměr x
délka mm

šířka mm
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

20937 Špičák ks 18 x 280 - 72,00 2,880 G �

20938 Špičák ks 18 x 400 - 98,50 3,940 G �

20939 Špičák ks 18 x 600 - 147,00 5,900 G �

20940 Sekáč ks 18 x 280 20 76,00 3,040 G �

20941 Sekáč ks 18 x 280 40 92,00 3,680 G �

20942 Sekáč ks 18 x 280 75 163,00 6,500 G �

20943 Sekáč ks 18 x 400 20 99,50 3,980 G �

20944 Sekáč ks 18 x 400 40 116,00 4,640 G �

20945 Sekáč ks 18 x 600 20 147,00 5,900 G �

20946 Sekáč ks 18 x 600 40 158,00 6,300 G �

20947 Špičák ks 14 x 250 - 43,30 1,730 G �

20948 Sekáč ks 14 x 250 20 43,30 1,730 G �

20949 Sekáč ks 14 x 250 40 56,50 2,260 G �

SDS-max

SDS-max

SDS-max

SDS-max

SDS+

příjem

SDS-max

SDS-max

SDS+

SDS+

SDS-max

SDS-max

SDS-max

SDS-max

TRUTEK TCM - chemická malta

kód
průměr x tloušťka x vnitřní

průměr (mm)
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

19010 115 x 1,0 x 22,23 ks 24.00 0.960 C �

19210 125 x 1,0 x 22,23 ks 25.70 1.030 C �

79702 150 x 2,0 x 22,23 ks 35.10 1.400 C �

79801 230 x 2,0 x 22,23 ks 46.10 1.840 C �

Řezný kotouč na nerez Goldenstar

kód
průměr x tloušťka x vnitřní

průměr (mm)
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

76706 115 x 1,0 x 22,23 ks 29.90 1.200 C �

76707 125 x 1,0 x 22,23 ks 32.70 1.310 C �

76704 150 x 1,6 x 22,23 ks 42.70 1.710 C �

00798 230 x 1,9 x 22,23 ks 75.50 3.020 C �

Sekáče SDS+ a SDS max

standardní příklepový dvoubřitý vrták s úchytem SDS plus
vhodný pro vrtání betonu, zdiva a ostatních stavebních
materiálů. Vrták je vyráběn dle posledních norem dbajících
na rozměrovou přesnost při použití kvalitních tvrdokových
plátků od předních světových producentů. Samozřejmostí je
optimální pájení plátku a kalení celého vrtáku pro snížení
vibrací při vrtání a delší životnost. Široká šroubovice
zaručuje velmi dobrý odvod odvrtaného materiál z
otvoru. Vrták Trutek má velmi dobrý poměr
cena x výkon a jistě uspokojí
požadavky řemeslníků ve všech
oborech stavebnictví.

kód
typ - průměr D x

pracovní délka L1 /
celková délka L2

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TCP04110 Trutek 4x 50 / 110 ks 54.50 2.180 C �

TCP05160 Trutek 5x100 / 160 ks 50.50 2.020 C �

TCP05210 Trutek 5 x 150 / 210 ks 96.50 3.860 C �

TCP06160 Trutek 6 x 100 / 160 ks 48.30 1.930 C �

TCP06210 Trutek 6 x 150 / 210 ks 63.50 2.540 C �

TCP06260 Trutek 6x 200 / 260 ks 111.00 4.440 C �

TCP08160 Trutek 8 x 100 / 160 ks 52.50 2.100 C �

TCP08210 Trutek 8 x 150 / 210 ks 68.00 2.720 C �

TCP08260 Trutek 8 x 200 / 260 ks 112.00 4.480 C �

TCP10160 Trutek 10 x 100 / 160 ks 57.50 2.300 C �

TCP10210 Trutek 10 x 150 / 210 ks 78.00 3.120 C �

TCP10260 Trutek 10 x 200 / 260 ks 83.50 3.340 C �

TCP12160 Trutek 12 x 100 / 160 ks 77.00 3.080 C �

TCP12210 Trutek 12 x 150 / 210 ks 93.00 3.720 C �

TCP12260 Trutek 12 x 200 / 260 ks 111.00 4.440 C �

TCP12310 Trutek 12 x 250 / 310 ks 163.00 6.500 C �

TCP14260 Trutek 14 x 200 / 260 ks 141.00 5.650 C �

Vlastnosti systému:
� dostupný ve všech typech
pryskyřice
� dodává se v kartuších
300 a 165 ml
� bezpečnější, rychlejší,
jednodušší
� patentovaný systém
� vytlačení 100 pryskyřice%

Výhody kartuše
� nízká vytlačovací síla
� opakovaně použitelná
� skladování bez zápachu
� použití standardní aplikační
pistole na silikony
� absolutně žádný únik
pryskyřice

Těsnící zátka

Krok 1
Odšroubujte

zátku

Krok 2
Našroubujte

směšovací
trysku

Krok 3
Vytlačujte za

použití
standardní
pistole na

silikony

Systém bez

nutnosti řezání
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PRACOVNÍ NÁSTROJE

kód
objem

(ml)
balení ks

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TCM 165PSF 165 25 Xi, O ks 160,00 6,400 C � N

TCM 300SF 300 12 Xi, O ks 223,00 8,900 C � N

aplikační

teplota

od 5 do 35°C



NÁHRADNÍ DÍLY K PISTOLÍM NA SALÁMY
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

adaptér na kartušové špičky 1 ks 34.10 1.360 D �

držák špiček s těsnícím kruhem 1 ks 305.00 12.200 D �

plastová matka 0022 1 ks 186.00 7.450 D �

plastová matka pro Al hobby 1 ks 64.00 2.560 D �

plastový šroubový díl 0009 1 ks 172.00 6.900 D �

tlačná podložka modrá 1 ks 115.00 4.600 D �

píst pro WILTON 620 1 ks 715.00 28.600 D �

tlakový regulátor pro WILTON 620 / 215 1 ks 1 310.00 52.500 D �

membrána pro WILTON 620 / 215 1 ks 104.00 4.160 D �

název

Vytlačovací pistole (lisy) pro kartuše 280 - 310 ml S PURPECIÁLNÍ PISTOLE NA PĚNY

Vytlačovací lisy pro salámy i kartuše 300 - 600 ml

2

4

3

6

4

1

5 6

3

7 8

5

1 2

vytlačovací pistole pro
chemické kotvy 380ml

POMŮCKY PRO PRÁCIPOMŮCKY PRO PRÁCI

Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1) ALU - 310 ml HOBBY tubus pro 310 ml 12 ks 131.00 5.250 C �

2) AL/H - 600 ml HOBBY tubus pro 600 ml, i pro 310 ml 12 ks 184.00 7.350 C �

3) AVON 310 ml COX tubus pro 310 ml, převod 12:1 PROFI 10 ks 1 020.00 40.800 D �

4) AVON 600 ml COX tubus pro 600 ml, převod 12:1 PROFI 10 ks 1 110.00 44.400 D �

5) WINCHESTER 215 vzduchová pro 310 ml s regulací tlaku 10 ks 3 110.00 124.000 D �

6) WILTON 600 vzduchová pro 600 ml s regulací tlaku 10 ks 3 350.00 134.000 D �

název

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1) Vytlač. pistole HOBBY 380 ml červená ks 212.00 8.500 C �

2) Výtlačná pistole na chem.kotvy 2K/210ml ks 530.00 21.200 C �

2411
3

/1
4

Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

PISTOLE NA PUR PĚNU - NBS
Kvalitní celokovová aplikační pistole se zúženým aplikátorem, určená pro

precizní profesionální aplikace PU pěn při montážích oken a dveří.

PISTOLE NA PUR PĚNU - P841
Aplikační profesionální pistole

AA255 Power Gun SOFTGRIP
Ergonomicky tvarovaná pistole nové generace, která svou konstrukcí,

designem, použitými materiály a ovládáním zcela mění zažité standardy!

Pro snadnější údržbu a lepší funkci jsou některé části pistole opatřeny

teflonem. Pistole je určená pro dávkování pistolových polyuretanových

pěn.

� vysoce kvalitní adaptér vytváří perfektní spojení mezi nádobou a pistolí

� aplikační špička se vyznačuje dlouhodobou životností

� tryska je navržena tak, aby spolu s regulační jehlou bylo zajištěno

plynulé dávkování pěny

� vylepšený regulátor s pojistkou

� pistole je kompatibilní se všemi současnými typy PU pěn

� ergonomicky tvarovaná

� nízká hmotnost pistole

� snadné a jednoduché použití

� regulace pěny je řízena spouští (uzávěr na zadní straně pistole je

možné nastavit do polohy - otevřeno/zavřeno)

� adaptér a jehla jsou opatřeny teflonem, což znamená jednodušší

čistění a delší životnost pistole

� illbruck pěny mají cca o 20% vyšší vydatnost s AA255

� zcela nový design, precizní vyvážení pistole

� ocelová jehla a adaptér pro našroubování dózy jsou opatřeny teflonem

� konstrukce z hliníkové slitiny a kvalitních plastů

� velmi přesné dávkování

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

NBS - METAL FOAM GUN rámová, kovová, standard ks 985.00 39.400 D �

tryska pro Metal foam gun pro NBS ks 72.50 2.900 C �

těsnění ke spoušti-kompl.-mosaz.kroužek+gumička ks 146.00 5.850 C �

adaptér s utahovadlem pro NBS ks 318.00 12.700 C �

jehla pro NBS ks 205.00 8.200 C �

pružinka pro NBS ks 18.80 0.750 C �

kulička pro NBS ks 21.60 0.865 C �

PVC hadička k NBS pistoli ks 22.10 0.885 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

AA255 Power Gun SOFTGRIP ks 1 400.00 56.000 D � N

1 2

Profesionální pistole na PU pěny z ABS plastu jsou

určené pro aplikace polyuretanových pěn. Pomocí

regulačního šrouby lze nastavit požadovanou šířku

vypěněné pěny = úsporné a efektivní. Snadná údržba.

Vyměnitelná tryska s možností nasazení plastové

aplikační trubičky pro přesné nanesení pěny pěny na

požadované místo. Upínací hlavice pro dózu s pěnou.

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1) Pistole na montážní pěnu hobby - TKK ks 401.00 16.000 D �

2) Pistole na montážní pěnu FESTA ks 300.00 12.000 D � N

Osvědčená, kvalitní kovová pistole na PU pěnu s
možností nastavení / regulovatelnosti množství výtoku
pěny z pistole.
� kovová konstrukce s využitím lehkých slitin
� pracovní části s teflonovým povlakem
� ergonomická rukojeť opatřená měkkým odolným

plastem
K pistoli se dodávají 2 ks plastových nástavných
výtokových trysek.

zpětný
odskok

šestihran
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1) HOBBY PLECHOVÁ plechová vanička 48 ks 36.00 1.440 C �

2) Lis výtlačný plastový plastová, vanička 24 ks 54.00 2.160 C �

3) pist.výtl.skelet FE žlutá rámová kovová xx 24 ks 55.50 2.220 C �

4) se zpětným odskokem rámová x xx 12 ks 65.50 2.620 D �

5) PROFI rámová černá rámová profi x xx 12 ks 114.00 4.560 D �

6) WEXFORD COX/HKS12 rám, kov, převod 7:1 xx 25 ks 131.00 5.250 D �

7) PROFI výkyvná zesílená rámová x 24 ks 212.00 8.500 C �

8) CHILTON - COX
zesílená rámová profi,
převod 12:1

x 10 ks 770.00 30.800 D �

x) zpětný odskok - zabraňuje po ukončení práce vytékání materiálu z kartuše

xx) tyč aplikačního pístu má šestihranný profil pro zvýšené tření

název

Mj/ kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

oranžová špička na salámy 1 ks 34.10 1.360 D �

šedá špička na salámy 1 ks 34.10 1.360 D �

žlutá špička na salámy 1 ks 53.00 2.120 D �

plastová špička 6mm, 9mm, 13 mm 1 ks 34.10 1.360 D �

název

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Profi pistole TKK - typ P841 ks 1 020.00 40.800 D � N

novinka

novinka

novinka

Speciální vytlačovací pistole (lisy) na chemické kotvy

21 speciální pistole na

2-komponentní pěny

� lepidlo na schody 536.0

STAIRMASTER

� rychlopěnu na zárubně 535.0 DZ

SUPRAFOAM

� 2K rychletuhnoucí pěnu illbruck

doporučena k
aplikaci PUR pěn

illbruck
viz str. 124

nově i ve
fasádní profisadě

TKK
viz str. 132



JEDNORUČNÍ SVĚRKY a RYCHLOSVĚRKY

1

3
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2

STĚRKY A ŠPACHTLE NA SILIKONOVÉ TMELY

21

4

3
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TAVNÉ PISTOLE

1 2

3 4

5

POMŮCKY PRO PRÁCIPOMŮCKY PRO PRÁCI
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ks/ kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1) SOLO CLAMP COX nylon. čelist 100mm, pro stolaře 25 ks 305.00 12.200 D �

2) SOLO CLAMP COX kov. čelisti 100mm, pro zámečníky 25 ks 380.00 15.200 D �

3) SOLO CLAMP COX nylon čelist 150mm, pro stolaře 25 ks 380.00 15.200 D �

4) SOLO CLAMP COX kov. čelist 150mm, pro zámečníky 25 ks 444.00 17.800 D �

název

SOLOCLAMP

Svěrky plastové sada 4 ks - balené v blistru

Svěrky QUICK GRIP

Svěrky FESTA

pro stolaře pro zámečníky

Ideální pomocník pro dočasné fixování spojů. Svěrky jsou
dodávány jak s kovovými, tak i s plastovými čelistmi.

Tvrzená ocelová lišta, plastová rukojeť s měkčenou gumou,
rychlé upínání i rozevírání.

� tvrzená ocelová lišta

� plastová rukojet´s PTR měkčenou gumou

� profilovaná robustní ramena

� rychlé upínání i rozevírání

ks/ kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Svěrka GRIP 6x15 cm plast - stolaři, universální použití 12 ks 91.50 3.660 C �

Svěrka GRIP 6x30 cm plast - stolaři, universální použití 6 ks 110.00 4.400 C �

Svěrka GRIP 6x45 cm plast - stolaři, universální použití 6 ks 130.00 5.200 C �

Svěrka GRIP 6x60 cm plast - stolaři, universální použití 6 ks 148.00 5.900 C �

název

ks/ kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Svěrka FESTA 8" / 200 mm 12 ks 245.00 9.800 C �

Svěrka FESTA 12" / 300 mm 6 ks 264.00 10.600 C �

Svěrka FESTA 18" / 450 mm 6 ks 294.00 11.800 C �

Svěrka FESTA 24" / 600 mm 6 ks 323.00 12.900 C �

Svěrka FESTA 30" / 760 mm 6 ks 355.00 14.200 C �

název

ks/ kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

40 bal 37.80 1.510 C �

TIP: pro rychlou a

profesionální montáž

zárubní a oken
viz str. 232

Pryžová špachtle určená pro

dotvarování a stírání tmelových

uzávěrů.

Pryžová špachtle určení pro

dotvarování a stírání tmelových

uzávěrů.

Pryžová špachtle určená pro

dotvarování a stírání tmelových

uzávěrů.

Plastová stěrka pro finální

úpravu tmelů ve spáře. Různé

tvary hrotů umožňují úpravu

odlišných tvarů spár.

Umožňuje rychle a přesně docílit

požadovaného profilu spáry,

umožňuje stáhnout přebytečný

tmel a tzv. zatažení tmelové

vrstvy do spáry.

Náplně do tavných pistolí

průměr x délka / balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Ø 11 mm x 200 mm / 12 ks transp. bal 84.00 3.360 C �

Ø 11 mm x 300 mm / 1 kg transp. 1 kg 198.00 7.900 C �

Ø 11 mm x 200 mm / 10 kg transp., žl., bí. ks 2 340.00 93.500 C �

Ø 7 mm x 100 mm / 12 ks transp. bal 17.30 0.690 C �

Ø 7 mm x 100 mm / 30 ks transp. bal 66.00 2.640 C �

Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1) špachtle PERENATOR béžová pro výrobu oken 5 ks 262.00 10.500 D �

2) špachtle PERENATOR bílá pro výrobu oken 10 ks 127.00 5.100 D �

3) špachtle zelená Master blistr, pro výrobu oken 10 ks 104.00 4.160 D �

4) špachtle zelená Illbruck 1 ks 66.00 2.640 D �

5) čistič spár 1 ks 43.20 1.730 D �

1 bal 25.20 1.010 D �

6) silikonová stěrka 1 ks 35.90 1.440 D �

název

náhradní nůž 50 mm k čističi spár - 2 kusy

název náplň Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1) Pistole tavná 10 W Ø 7,5 mm 15 blistr 34.30 1.370 C �

2) Pistole tavná 15 W Ø 7,2 mm 20 blistr 85.00 3.400 C � N

3) Pistole tavná TAV 25W Ø 7,5 mm 12 blistr 142.00 5.700 C �

4) Pistole tavná 40 W Ø 11 mm blistr 49.80 1.990 C �

5) Pistole tavná TAV 70 W Ø 11 mm 12 blistr 180.00 7.200 C �



Odlamovací a podlahářské nože

9 mm 18 mm

sada 12 ks
sada 12 ks

1

13 14
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2 3
Sada odlamovacích nožů 8ks

blistr12

5 64 7

8 9 10 11

POMŮCKY PRO PRÁCIPOMŮCKY PRO PRÁCI

Náhradní čepele do odlamovacích nožů

Náhradní čepele do odlamovacích
nožů SOLINGEN (LUTZ)

1

2

3

4

7

8

9

5

6

10 12

SOLINGEN (LUTZ) znamená:

� široký výběr materiálů

� vysokou životnost - povlaky

� ostří broušené pod třemi úhly

Výhody odlamovacích čepelí:

� přesné vedení řezu i u tvrdých materiálů

� vyšší řezný výkon díky mimořádné životnosti

� úspora času způsobená méně častou výměnou čepelí

� bezpečnost zaručená mimořádnou ostrostí

11 13
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název čepel obr. č. bal. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1) 16053 Nože 9mm - sada 12 ks 1 48 sada 36.40 1.460 C �

2) 16055 Nože 18 mm - sada 12 ks 2, 4 48 sada 62.00 2.480 C �

3) 16048 Sada odlamovacích nožů 8 ks sada 26.20 1.050 C �

4) SX-39 nůž 18 mm drážkovaný 2, 4 24 ks 17.80 0.710 C �

5) SX-900 nůž odl. 9mm +5 břitů 1 12 ks 47.60 1.900 C �

6) SX-82 nůž 18mm +2 břity 2, 4 12 ks 30.60 1.220 C �

7) SX-83 nůž 18mm 2, 4 24 ks 33.50 1.340 C �

8) 16145 L25 nůž 18 mm celokovový FESTA 2, 4 12 ks 54.50 2.180 C �

9) SX-2500 nůž odl. 25mm 3 12 ks 67.00 2.680 C �

10) SX-74 nůž podlahářský hobby 5,6,7,12,13 12 ks 81.00 3.240 C �

11) 16037 Nůž FESTA turbo, 5 čepelek 5,6,7,12,13 ks 182.00 7.300 C �

12) Nůž NP-109 18mm delfín+pouzdro 5,6,7,12,13 48 ks 81.50 3.260 C �

13) SX-22 Škrabák na sklo - PVC 8 10 ks 12.80 0.510 C �

14) Škrabák na sklo - kov - k odstr.nečistot 8 10 ks 39.60 1.580 C �

15) 16050 Škrabka PVC ks 7.40 0.296 C �

16) 16036 Nůž na koberce, lino a podlahoviny 9 ks 87.50 3.500 C �

název
šířka
(mm)

tloušťka
(mm)

délka
(mm)

ks v
bal

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

10) čepel rovná 17.7 0.50 100 10 bal 65.50 2.620 C �

11) čepel háček - dlouhá 17.7 0.50 105 10 bal 193.00 7.700 C �

12) čepel háček malý oboustr. 18.7 0.65 55 10 bal 86.50 3.460 C �

13) čepel trapéz oboustranný 18.7 0.65 52 10 bal 50.50 2.020 C �

název
šířka
(mm)

tloušťka
(mm)

délka
(mm)

ks v
bal

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1) 16080 čepel 9 0.40 82 10 bal 6.35 0.254 C �

2) 107026 čepel 18 0.35 108 10 bal 9.75 0.390 C �

2) 16065 čepel 18 0.50 105 10 bal 10.40 0.416 C �

3) 16068 čepel 25 0.60 140 10 bal 39.10 1.560 C �

4) SX 64T-5A čepel s háčkem dlouhá 18 0.50 106 5 bal 69.00 2.760 C �

5) SX 66T-5A čepel s háčkem krátká oboustr. 19 0.60 48 5 bal 28.50 1.140 C �

6) 16073 čepel s háčkem krátká oboustr. 19 0.60 48 10 bal 29.60 1.180 C �

7) SX 11T-5A čepel lichoběžníková 19 0.60 60 5 bal 22.90 0.915 C �

8) čepel do škrabáku na sklo 19 0.26 39 10 bal 40.70 1.630 C �

9) 16076 náhradní čepel k noži na koberce 2 bal 54.00 2.160 C �kolečko průměr 45 mm



Brusné mřížky a hladítka

POMŮCKY PRO PRÁCIPOMŮCKY PRO PRÁCI

Měřidla

Metry svinovací Assist typ PNEU
s dobržďováním, třída EEC II., gumové pouzdro

Metry svinovací Assist typ MAGNY
s dobržďováním, třída EEC II., vysoce odolná páska proti oděru,
gumové pouzdro

Metry svinovací FESTA MAGNETIC
certifikováno EEC II., žlutý pásek, klip, poutko, gumové pouzdro

Měřící tyče teleskopické
S

M
A

G

NETEM

roztáhnutí 3 nebo 5 m !

užité pásmo ve II. třídě přesnosti

Svinovací metry ASTRA
dvě brzdy, klip, poutko, prodejní box, barvy nerozlišujeme

1 2

3 4

- na broušení sádrokartonových tmelů
- pro brusnou mřížku 280 x 93mm

- na broušení sádrokartonových tmelů
- pro brusnou mřížku 280 x 93mm
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Kvalitní svinovací metr, kalená páska, dobře čitelná stupnice, EEC

certifikát - metr vhodný ke kalibraci, pouzdro metru vyrobeno z ABS

plastu s gumovou ochranou - vyšší odolnost proti poškození při

nárazech a lepší stabilita při manipulaci s měřidlem, 3 brzdy - dvě

přibržďovací, doraz pásky z měkčené gumy, magnetická koncovka

pásky volně uložená pro měření vnějších i vnitřních rozměrů, poutko,

klip na opasek, baleno na blistru.

rozměr ks v kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Metr sv.ASSIST 2016 pneu 2m 24 ks 30.60 1.220 C �

Metr sv. ASSIST 3019 pneu 3 m 24 ks 44.60 1.780 C �

Metr sv. ASSIST 5019 pneu 5 m 24 ks 54.00 2.160 C �

Metr sv. ASSIST 7525 pneu 7,5 m 12 ks 92.50 3.700 C �

Metr sv. ASSIST 10025 pneu 10 m 12 ks 126.00 5.050 C �

název

rozměr ks v kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Metr sv. ASSIST 3019 magny 3 m 12 ks 46.80 1.870 C �

Metr sv. ASSIST 5019 magny 5 m 12 ks 63.50 2.540 C �

Metr sv. ASSIST 7525 magny 7,5 m 12 ks 103.00 4.120 C �

název

rozměr ks v kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Metr MAGNETIC 2016 guma 2 m 12 ks 25.80 1.030 C �

Metr MAGNETIC 3016 guma 3 m 12 ks 28.70 1.150 C �

Metr MAGNETIC 5019 guma 5 m 12 ks 42.10 1.680 C �

Metr MAGNETIC 7525 guma 7,5 m 6 ks 77.50 3.100 C �

Metr MAGNETIC 10025 guma 10 m 6 ks 99.00 3.960 C �

název

rozměr
min/max

ks v kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Měřící tyč teleskopická 0,7 - 3 m ks 795.00 31.800 C �

Měřící tyč teleskopická 1,1 - 5m ks 1 060.00 42.400 C �

název

název balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1) Rychloupínací hladítko pro brusnou mřížku 280x93mm ks 67.00 2.680 C �

2) Hladítko pro brusnou mřížku plast 30 ks 48.60 1.940 C �

3) Držák brusných papírů 160 x 85mm ks 35.40 1.420 C �

4) Držák brusných papírů 210 x 105mm ks 44.60 1.780 C �

název rozměr zrnitost balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Brusná mřížka 280 x 93 mm 80 10* ks 3.56 0.142 C �

280 x 93 mm 100 10* ks 3.56 0.142 C �

280 x 93 mm 120 10* ks 3.56 0.142 C �

* 10 ks v PE sáčku, 1000 ks v kartonu

šířka
pásku mm

rozměr ks v kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Metr svinovací ASTRA 13 2 m 24 ks 15.60 0.625 C �

Metr svinovací ASTRA 16 3 m 24 ks 20.50 0.820 C �

Metr svinovací ASTRA 19 3 m 24 ks 23.90 0.955 C �

Metr svinovací ASTRA 19 5 m 12 ks 33.10 1.320 C �

název

Značkové profi metry a

pásma KOMELON najdete
na str. 234 - 235



POMŮCKY PRO PRÁCIPOMŮCKY PRO PRÁCI

Vymezovací (zasklívací) podložky

5 mm

4 mm

3 mm

2 mm

1 mm

Bílá = 1 mm tl.
odr = tl.M á 2 mm

Červená = 3 mm tl.
Zelená = 4 mm tl.
Černá = 5 mm tl.

= 6 mm tl.Žlutá

Klínky z PVC jsou vhodné k profesionální
montáži oken.

PVC lopatka vhodná k profesionálnímu
zasklívání.

Klínky z PVC

Zasklívací lopatka

Gumové paličky pro stolaře

Přísavky

Nářadí

Kladivo profi - buk

- DIN 1041
- 55 - 58 HRC
- kruhový klín
- buková násada

Kombinované kleště

certrifikováno pro práci pod napětím do
1000V

Boční štípací kleště

certrifikováno pro práci pod napětím do
1000V

Radiové kleště

certrifikováno pro práci pod napětím do
1000V

5 6

1 2 3 4

6 mm

VERIBOR
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rozměr balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

24 x 1 mm 200 bal 140.00 5.600 C �

24 x 2 mm 200 bal 118.00 4.720 C �

24 x 3 mm 200 bal 133.00 5.300 C �

24 x 4 mm 200 bal 147.00 5.900 C �

24 x 5 mm 200 bal 183.00 7.300 C �

26 x 1 mm 200 bal 140.00 5.600 C �

26 x 2 mm 200 bal 169.00 6.750 C �

26 x 3 mm 200 bal 169.00 6.750 C �

26 x 4 mm 200 bal 169.00 6.750 C �

26 x 5 mm 200 bal 194.00 7.750 C �

32 x 1 mm 200 bal 147.00 5.900 C �

32 x 2 mm 200 bal 154.00 6.150 C �

32 x 3 mm 200 bal 172.00 6.900 C �

32 x 4 mm 200 bal 190.00 7.600 C �

32 x 5 mm 200 bal 205.00 8.200 C �

32 x 6 mm 200 bal 215.00 8.600 C �

36 x 1 mm 200 bal 154.00 6.150 C �

36 x 2 mm 200 bal 169.00 6.750 C �

36 x 3 mm 200 bal 183.00 7.300 C �

36 x 4 mm 200 bal 197.00 7.900 C �

41 x 1 mm 200 bal 172.00 6.900 C �

41 x 2 mm 200 bal 176.00 7.050 C �

41 x 3 mm 200 bal 208.00 8.300 C �

41 x 4 mm 200 bal 226.00 9.050 C �

47 x 1 mm 200 bal 187.00 7.500 C � N

47 x 2 mm 200 bal 228.00 9.100 C � N

47 x 3 mm 200 bal 240.00 9.600 C � N

47 x 4 mm 200 bal 248.00 9.900 C � N

47 x 5 mm 200 bal 282.00 11.300 C � N

52 x 2 mm 200 bal 224.00 8.950 C �

52 x 3 mm 200 bal 245.00 9.800 C �

52 x 4 mm 200 bal 282.00 11.300 C �

52 x 5 mm 200 bal 294.00 11.800 C �

délka x šířka x tloušťka (mm) balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

77x29x14 150 bal 318.00 12.700 C �

95x43x15 100 bal 259.00 10.400 C �

délka x šířka x tloušťka (mm) balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

250x70 1 ks 122.00 4.880 C �

název Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Gumová palička bílá 10 ks 67.00 2.680 C �

Gumová palička černá 10 ks 35.40 1.420 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1) 36305 Přísavka plastová, držák skla jednoduchý / 25 kg ks 58.50 2.340 C �

2) 36306 Držák skla dvojitý plastový / 50 kg ks 120.00 4.800 C �

2) Přísavka plastová 2 gumy / 100 kg ks 314.00 12.600 C �

3) Manipulační přísavka ALDUO / 120kg ks 1 340.00 53.500 C �

4) Manipulační přísavka Trio / 155kg ks 1 440.00 57.500 C �

5) Přísavka hliníková 2 gumy VERIBOR / 60kg ks 1 790.00 71.500 C �

6) Přísavka hliník 3 gumy VERIBOR / 100 kg ks 2 820.00 113.000 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

614.ob Sada náhradních dílů: guma, páčka, pružina k
přísavkám VERIBOR

ks 450.00 18.000 C �

Náhradní páčka k přísavkám ks 156.00 6.250 C �

celková
délka mm

ks
kart.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

180 6 ks 66.50 2.660 C �

200 6 ks 77.50 3.100 C �

celková
délka mm

ks
kart.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

160 6 ks 51.50 2.060 C �

180 6 ks 64.50 2.580 C �

celková
délka mm

ks
kart.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

200 6 ks 68.50 2.740 C �

váha g Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

300 ks 97.50 3.900 C �

500 ks 114.00 4.560 C �

800 ks 143.00 5.700 C �

1000 ks 149.00 5.950 C �

1500 ks 191.00 7.650 C �

2000 ks 225.00 9.000 C �



� jednorázové latexové rukavice

� pudrované

� balení po 100 ks

� vhodné pro krátkodobý styk s potra-

vinami

Latexové rukavice

� jednorázové vinylové nepudrované

rukavice vhodné pro krátkodobý

styk s netukovými potravinami

Vinylové rukavice

� jednorázové rukavice z tenké

polyetylénové fólie

� balení po 500 ks

� vhodné pro krátkodobý styk s potra-

vinami

� pětiprsté jednorázové nitrilové

rukavice, bez příměsí, tloušťka 0.12

mm, délka 24 cm

� pudrované, rolovaný okraj, balení

po 100ks

� určené pro ochranu rukou proti

povrchovému mechanickému

působení a slabě agresivním

čistícím prostředkům v suchém

i vlhkém prostředí

PE rukavice

Nitrilové rukavice

Jednorázové rukavice

� dla z r znobarevné lícovéň ů

nábytkové hov zinyě

� h bet a man eta z pruhovanéř ž

bavln né tkaninyě

� podšívka ve dlani

rukavice VIPER

rukavice kožené
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� š ě žité bavln né rukavice s pru ným

nápletem na záp stíě

� polomáčené ve lutém p rodnímž ří

latexu

� protiskluzná úprava povrchu dlaně

a prstů

rukavice TWITE

rukavice WINGS BLACK

� jemný bezešvý nylonový úplet

� pru ná man etaž ž

� dla a prsty pokryté tenkou vrstvouň

polyuretanu

� černé

úpletové rukavice máčené (povrstvené)

Ochranné pomůcky pro práci

� šitý bavln ný ú let polomáčenýě p

v nitrilu

� pru ný bavln ný náplet na záp stíž ě ě

rukavice ZEBRA

� pletené bezešvé nylonové rukavice s

vrstvou mikroporézního paropro-

pustného latexu v dlani a na prstech

� pru ný náplet na záp stíž ě

rukavice PALAWAN

� kvalitní rukavice z šitého bavln néhoě

úpletu

� celomáčené v nitrilu

� tuhá man etaž

rukavice SPLIT

název / barva / ks v bal. vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Latexové / bílé / 100ks L 10 bal 138.00 5.500 C � N

název / barva / ks v bal. vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Vinylové / bílé / 100ks XL 10 bal 96.00 3.840 C � N

název / barva / ks v bal. vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PE / modré / 500ks XL 10 bal 109.00 4.360 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Twite / žluté XL 120 pár 27.70 1.110 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Wings black / černé XL 120 pár 14.80 0.590 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Palawan / žluto-černé XL 120 pár 42.10 1.680 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Split / modré XL 120 pár 26.90 1.080 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Barbary / 100 ks XL 10 bal 203.00 8.100 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Zebra / modré XL 120 pár 27.60 1.100 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Viper / mix XL 120 pár 17.50 0.700 C � N
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� d ň ž ěla ze luté hov zí štípenky

� h bet a man eta z pruhovanéř ž

bavln né tkaninyě

� podšívka v dlani

rukavice SERIN

� rukavice šité z jemné lícové

kozinky ve dlani

� modrá bavln ná tkanina naě

h betuř

� man eta na suchý zipž

rukavice PELICAN BLUE

rukavice ROSE FINCH

� bezešvý úplet z jemného

nylonu

� pru ná man etaž ž

� dla a prsty pokryté tenkouň

vrstvou polyretanu

� bílé

� pletené bezešvé nylonové

rukavice s vrstvou mikropo-

rézního paropropustného

latexu v dlani a na prstech

� pru ný náplet na záp stíž ě

rukavice SNIPE WINTER

� dlaň z šedé hovězí štípenky

� hřbet a manžeta z pruhované

bavlněné tkaniny

� podšívka ve dlani

rukavice GULL

� d ň ž ěla ze luté hov zí štípenky

� h bet a man eta z pruhovanéř ž

bavln né tkaninyě

� podšívka v dlani

rukavice SPARK

� k ě ěvalitní šitý b lený bavln ný úplet

� bez man etyž

rukavice PLUTON

� bezešvý úplet z jemného nylonu

� pružná manžeta

� dlaň a prsty pokryté tenkou vrstvou

polyuretanu

� bílé

rukavice WINGS

rukavice pletené

� pětiprsté bavlněné rukavice

� jemný bezešvý bělený úplet

s pružnou manžetou

� 100 % bavlna.

rukavice 8012

� k ěvalitní bílý šitý bavln ný úplet

� dla a prsty povrstevnéň

drobnými PVC ter kyčí

rukavice BORA

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Gull/ šedé XL 120 pár 24.10 0.965 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Serin / žluté XL 120 pár 31.90 1.280 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Snipe Winter / šedé XXL 120 pár 77.00 3.080 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Pelican Blue Winter
šedo-modré

XL 120 pár 101.00 4.040 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Rose Finch / žluto -zelené XL 60 pár 131.00 5.250 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Spark / žluté XL 120 pár 31.90 1.280 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Wings / bílé M, L, XL 120 pár 13.10 0.525 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Pluton / bílé XL 120 pár 7.05 0.282 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Bora / bílé XL 120 pár 14.60 0.585 C � N

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

8012 / bílé XL 120 pár 7.55 0.302 C � N

Ochranné pomůcky pro práci
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� bezešvý bílý

polyester/bavlna úplet s

pru ným záp stímž ě

� dla a prsty s modrýmiň

PVC ter ky.čí

rukavice PLOVER

� silný barevný fleece

� zateplení 3M Thinsulate

� m kká podšívkaě

� s plastovou karabinkou

rukavice MYNAH

ochranné brýle

Respirátory

Ochrana proti hluku

� jednodílné čiré polykarbonátové brýle

� ohebné l covité ploché straniceží

� integrovaný polykarbonátový nosní

m steků

� snadné pou ití s ochranou p ilbou až ř

chráni i sluchuč

� hmotnost pouze 25g

� úprava proti poškrábání

brýle BRAVA CLEAR

brýle BRAVA SMOKE

� jednodílné žluté polykarbonátové brýle

� ohebné lžícovité ploché stranice

� integrovaný polykarbonátový nosní

můstek

� snadné použití s ochrannou přilbou

a chrániči sluchu

� boční ochrany

� chrání proti UV 400, poškrábání

� velmi lehké 25g

� ochrana dle normy EN166 1FT, En172

brýle BRAVA YELLOW

Respirátor 511

� respirátor s ventilkem

� třída P2

respirátor 831

� u ě ěšní zátky z m kké p nové hmoty

� útlum 30 db

E.A.R. CLASSIC

� z ěátky ze speciální PVC p ny

� tvarová pam umo uje postupné aěť žň

dokonalé p ilnutí ke st n zvukovoduř ě ě

� 3M 1271 jsou spojené bezpe nostnímč

vláknem

� nedráždí poko kuž

� omyvatelné

� snadné a pohodlné pou itíž

Ušní zátky 3M 1271

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Plover / 100 ks XL 10 pár 9.50 0.380 C �

název / barva vel.
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Mynah / modré XL 72 pár 83.00 3.320 C � N

� jednodílné kou ové polykarbonátovéř

brýle

� ohebné l covité ploché straniceží

� integrovaný polykarbonátový nosní

m steků

� snadné pou ití s ochranou p ilbou až ř

chráni i sluchuč

� hmotnost pouze 25g

� úprava proti poškrábání

ochranné rukavice proti

mechanickým rizikům

ochranné rukavice proti

chladu

Velikost rukavic: L=9, XL=10

ochranné rukavice proti

chemikáliím a

mikroorganismům

Vysvětlivky

název
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Brava Clear / číré 10 ks 63.00 2.520 C � N

název
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Brava Smoke / kouřové 10 ks 63.00 2.520 C � N

název
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Brava Yellow / žluté 10 ks 63.00 2.520 C � N

název
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

respirátor Refil 831 10 ks 54.00 2.160 C � N

název
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

respirátor Refil 511 10 ks 20.70 0.830 C � N

název
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ušní špunty 3M EAR Classic 10 ks 4.95 0.198 C � N

název
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ušní zátky 3M 1271 10 ks 46.30 1.850 C � N

Ochranné pomůcky pro práci
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Samolepicí okenní síť proti hmyzu

Zvlhčovač spár / doza s rozprašovačem

bezpečná ochrana, proti mouchám, komárům,
molům, pavoukům a jinému hmyzu. Snadná
instalace. Snímatelná, přepíratelná.

Pro zkušené montážníky oken a dveří

poslouží zahradní tlakový postřikovač.
Před aplikací PUR pěn odstraníte vodou z

rozprašovače zbytky prachu a u savých

podkladů tak zlepšíte přilnavost pěny. Po

aplikaci pěny jemným rozplachem vody

zkvalitníte strukturu pěny a urychlíte tím

vytvrzování a lehce zvýšíte výsledný

objem. Trysku rozprašovače lze regulovat,

a tak upravovat rozptyl vody. Objem

nádrže 1l.

3

4 5 6

POMŮCKY PRO PRÁCIPOMŮCKY PRO PRÁCI

Ochranné pomůcky - ostatníPracovní stůl

� rychlá a jednoduchá montáž
� široké použití v domácnosti i na pracovišti
� jednoduché a geniální řešení pro úhledné

vedení kabelů
� počítače, tiskárny, faxy, telefony, TV, Hi-Fi,

video, DVD

KABELFIX - konec změti kabelů
Polypropylenový profil, příčně rozdělený. Přiloženým nástrojem, do kterého vložíte
svazek kabelů, uložíte kabely dovnitř profilu.

Něco pro Vaše PC

Tužky délka 17,5 cm

rozměr Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Pracovní stůl 80 x 60 x 35 cm ks 420.00 16.800 C �

název

název barva tuhy použití Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

tužka černá tesařská ks 3.17 0.127 C �

tužka červená na sklo a keramiku ks 3.17 0.127 C �

rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

průměr 2 cm x 1,5 m šedá ks 185.00 7.400 D �

název barva
rozměr

cm
délka samol.

pásky (m)
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

okenní síť bílá, černá 150x90 4.8 ks 42.80 1.710 C �

okenní síť bílá, černá 150x130 5.6 ks 53.00 2.120 C �

okenní síť bílá, černá 150x180 6.6 ks 65.50 2.620 C �

balkon.síť (2ks) bílá 220x75 5.8 ks 65.50 2.620 C �

název balení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1) rukavice 1019 12 ks 32.40 1.300 C �

2) rukavice 2055K 12 ks 26.40 1.060 C �

3) rukavice latexové-jednorázové
LOON vel.L / 100 ks

1 bal 168.00 6.700 C �

4) rukavice BUNTING nylonové č.9 ks 21.80 0.870 C �

5) rukavice zahradní latex 7011/ pár ks 32.40 1.300 C �

6) ochranné brýle PIVOLUX ECO 120 ks 52.00 2.080 C �

7) montážní opasek 20 kapes 10 ks 292.00 11.700 C �

8) pracovní nářaďová vesta 20 ks 282.00 11.300 C �

název objem Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Dóza s rozprašovačem 1 litr ks 107.00 4.280 C �

Více rukavic,

ochranných pomůcek

pro práci najdete

na str. 246 - 248
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BRUSNÉ PROSTŘEDKY PRO HOBBY I PROFIBRUSNÉ PROSTŘEDKY PRO HOBBY I PROFI

Brusné houby FESTA 100 x 70 x 25 mmBrusné houby FESTA 100 x 70 x 25 mm

Brusná vlna RAKSO

Brusné houby ploché FESTA 120 x 95 x 10 mmBrusné houby ploché FESTA 120 x 95 x 10 mm

Dvoustranné brusné houbičkyDvoustranné brusné houbičky

RAKSO Ocelová vlnaRAKSO Ocelová vlna

Čtyřstranné brusné houbičkyČtyřstranné brusné houbičky

Čtyřstranné brusné houbičky - zkosenéČtyřstranné brusné houbičky - zkosené

vyrobeny z velmi flexibilního a měkkého materiálu, jsou
ideální pro suché i mokré broušení, jak v průmyslu, tak
i v domácnosti. se na ruční broušení kovu,Použivá
dřeva, barev, plast a tmelů.

Dvoustranná brusná houbička je díky svému velmi flexibilnímu podkladu vhodná na broušení
všech druhů profilů a oblých hran. Kombinace vysoce kvalitního molitanu a dokonalého přilnutí
zrna zaručuje dosažení perfektního povrchu a dlouhé životnosti. Je vhodná na broušení laků,
barev, tmelů, dřeva…

Čtyřstranná brusná houbička je ideální výrobek pro lakýrníky, truhláře a kovovýroby. Díky
čtyřstrannému posypu lze opracovávat plochy i kouty. Dokonalá přilnavost zrna na kvalitním
pěnovém podkladu zaručuje dlouhou životnost. Velmi dobře se drží v ruce, odpadá tak složitá
výměna brusného papíru na různé unašeče.

Tato speciálně tvarovaná brusná houbička umožňuje broušení hůře dostupných míst, ploch a
hran. Dokonalá přilnavost zrna a kvalitní podkladová pěna zaručuje dlouhou životnost.

vyrobeny z velmi flexibilního a měkkého materiálu, jsou
ideální pro suché i mokré broušení, jak v průmyslu, tak
i v domácnosti. se na ruční broušení kovu,Použivá
dřeva, barev, plast a tmelů.

Výhody + použití:
� všestranné způsoby použití
� náhrada brusného papíru
� dosažení dokonalého povrchu
� použití i při broušení za mokra

Výhody + použití:
� díky svému tvaru a rozměrům se dobře drží v ruce
� univerzální použití na různé druhy povrchů
� umožňuje broušení hůře dostupných míst
� použití i při broušení za mokra

Výhody + použití:
� lehce se tvaruje podle broušeného povrchu
� použití: laky, barvy, tmely, dřevo, univerzální použití
� svou flexibilitou předčí brusný papír
� lze ohnout, zmačkat a pak znovu použít
� i při opakovaném ohýbání nedochází k popraskání povrchu
� použití i při broušení za mokra

Rozměr: Posyp: Zrno:98 x 124 x 12mm dvoustranný korund
Podklad: PU pěna

Rozměr: Posyp: Zrno:68 x 98 x 26mm čtyřstranný korund
Podklad: PU pěna

Rozměr: Posyp: Zrno:89 x 125 x 26mm čtyřstranný korund
Podklad: PU pěna

JEMNÁ STØEDNÍ HRUBÁ

Stupeň 0000:
Leští chromované
předměty. Na lakova-
ném povrchu vytváří
hedvábný lesk.

Stupeň 0:
Beze zbytku odstraňu-
je znečištění a stopy
gumových podpatků
z linoleí a jiných pod-
lah. Do lesku vyčistí
měděné trubky a páje-
cí fitinky.

Stupeň 3:
Brousí dřevo napuště-
né základním nátě-
rem, a zdůrazňuje tak
přírodní strukturu dře-
věného povrchu

Stupeň 4:
Čistí dřevo od zbytků
starých vosků a špí-
ny. Z kovových před-
mětů odstraňuje ko-
rozi a mastné a vá-
penné usazeniny.
Čistí dlaždice a desky z přírod-
ního nebo umělého kamene.

Stupeň 5:
Čistí povrchy při
chemickém odstra-
ňování nátěrů. Zdrs-
ňuje staré barvy
před nanášením no-
vých nátěrů. Bez poškrábání
čistí skleněné a keramické
dlaždice

Stupeň 000:
Umožňuje jemné
zbroušení lakovaných
ploch. Leští mosazné
a měděné předměty.

Stupeň 00:
Odstraňuje mastno-
tu a saze z umělo-
hmotných žaluzií
a hliníkových oken.
Čistí hmyzem zne-
čištěná automobilová skla.
Lze ho rovněž použít k čištění
nárazníků, krytů kol, ráfků
jízdních kol a jiných hliníko-
vých předmětů

Stupeň 1:
S pomocí odstraňova-
če nátěrů odstraňuje
starý lak ze starožit-
ného nábytku. Vybru-
šuje dřevěné povrchy
po základním nátěru
a před novým nanáše-
ním barev a laků

Stupeň 2:
Tence a rovnoměrně
nanáší vosk na dře-
věné a kamenné pod-
lahy. Bez poškrábání
odstraňuje zbytky ba-
rev a sádry na skle
a dlaždicích.

� svinutý pás ocelové vlny o hmotnosti 200 g
� balení v kartonovém rukávu, vícejazyčný popis

včetně CZ / SK
� univerzální výrobek k broušení, leštění a

čištění různých povrchů ze dřeva, kovu, skla a
kamene
� od jemného po extra9 stupňů hrubosti

hrubý: 0000, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5

Přehled stupňů hrubosti:

Vysoce kvalitní ocelová vlna RAKSO

Vyrobeno přesnou technologií z vysoce kvalitní německé oceli třídy 11

zajišťující stejnoměrnou sílu ocelového vlákna ve všech stupních.

Tak snadno se pracuje s ocelovou vlnou RAKSO!

Pruh ocelové vlny vždy odstřihnout, nikdy neodtrhávat.

Vlnu lze stříhat nejběžnějšími nůžkami bez jejich poškození.

Vlákna ocelové vlny stále směřovat napříč k pracovnímu

pohybu.

Na dřevě pracovat neustále ve směru žilkování, tak zůstane

zachována jeho přirozená povrchová struktura.

Pravidelně vyklepávat z ocelové vlny brusný prach - tak

zůstane dlouho účinná.

Při hrubé práci nosit rukavice, při použití chemikálií nasadit

ještě ochranné brýle.

Brusné houby i pro maloobchod

Brusné houbičky

N - Novinka, zavádíme
LEGENDA:

- baleno pro maloobchody, popis CZ / SK

zrnitost Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 ks 10.80 0.432 D �

zrnitost Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 ks 11.40 0.456 D �

zrnitost Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

60, 100, 180 ks 20.40 0.815 D �

zrnitost Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

60, 80, 100,
120, 180, 220

ks 15.10 0.605 C �

zrnitost Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

80, 120, 180,
220

ks 16.00 0.640 D �

stupeň hrubosti
ks v

kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0000 12 ks 153.00 6.100 C �

000 12 ks 124.00 4.960 C �

00 12 ks 104.00 4.160 C �

0 12 ks 89.00 3.560 C �

1, 2, 3, 4, 5 12 ks 86.50 3.460 C �
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PODMÍNKY DODÁVEK platné od 5.10.2013 do odvolání
OKENTĚS, spol. s r.o.   IČO:                       DIČ:268 17 772 CZ26817772 Výpis z OR, vedeného KS v Ostravě, oddíl C vložka 26645

Katalog 2013/14 plně nahrazuje a ruší Katalog 2012 z 16.6.2012 včetně
Dodatku a dalších změn.

Katalog je společný pro Česko a Slovensko. Ceny bez DPH, uvedené v Kč, platí
pro prodej v Česku a ceny v EUR platí pro prodej, realizovaný společností
Okentěs Slovakia, s.r.o. na Slovensku.

K cenám bez DPH se účtuje DPH v zákonné výši.

V katalogu jsou uvedeny běžné ceny zboží, ze kterých se registrovaným
partnerům z ČR (registrace podle výpisu z OR nebo ŽL, DiČ) poskytují dále
uvedené velkoobchodní slevy.

Aktuální verze Podmínek dodávek na www.okentes.cz.

CENY A PODMÍNKY DODÁVEK, platné od 5.10. 2013

Smluvní ceny, limity a přirážky jsou uvedeny bez zákonné DPH ( 21%).

Ceny v Kč a Podmínky dodávek se vztahují na prodej a dodávky v České
republice. Pro kupující platí níže uvedené kupní ceny zboží a podmínky, pokud
není dohodnuto jinak a to :

I. Smluvní kupní ceny
platí pro objem jednorázové koupě zboží (při koupi minimálního množství zboží)
v rozsahu stanoveném v Kč takto:

1) pro registrované obchodní partnery

a) 15% sleva na jednotlivé položky se uplatní při nákupu od 600 Kč bez DPH
v cenách uvedených v katalogu s jejich případnou úpravou (+/-) dle
aktuálního ceníku

b) 20% sleva na jednotlivé položky se uplatní při nákupu od 3.000 Kč bez
DPH v cenách uvedených v katalogu s jejich případnou úpravou (+/-) dle
aktuálního ceníku. Při této výši slevy předpokládáme částečně nákup
položek i v kartónovém množství, je-li v katalogu počet měrných jednotek
v kartonu uveden.

c) 25% sleva na jednotlivé položky se uplatní při nákupu od 9.000 Kč bez
DPH v cenách uvedených v katalogu s jejich případnou úpravou (+/-) dle
aktuálního ceníku. Při této výši slevy předpokládáme nákup položek s
převahou kartónového odběru, je-li v katalogu počet měrných jednotek
v kartonu uveden.

d) uzavřením rámcové smlouvy nebo objednávkou na základě námi
předložené cenové nabídky lze dohodnout individuální limity, ceny, lhůty
splatnosti. Úvěrový rámec a individuální splatnost nabídneme v závislosti
na skladbě sortimentu a objemu spolupráce, dále při znalosti příznivých
hospodářských výsledků kupujícího a v souladu se smluvními podmínkami
pojištění pohledávek nebo podmínkami v rámci factoringu.

e) sleva dle písm. a),b) c) a individuální slevy a ceny dle písm.d) se uplatní
u partnerů, kteří v době fakturace mají splatné závazky uhrazeny, při
nedodržení si vyhrazujeme postup dle bodu 5 čl.II.

f) symboly A,B,C,D....Z, přiřazené k jednotlivým katalogovým položkám
umožňují další rozlišení pro individuální slevy z uvedené ceny

2) Pro firmy dle bodu 1a) je nákup do 600 Kč bez DPH podlimitní a realizuje se
v běžných, platných  katalogových cenách s platbou v hotovosti nebo dobír-
kou bez uplatnění dalších slev, mimo platby kartou při osobním odběru na
provozovnách.

3) Ostatní prodej

a) maloobchodní prodej společnost ve svých provozovnách nerealizuje a ob-
čany - zájemce o dodání přednostně směruje na prodejny a řemeslníky
v regionu zájemce. Na základě písemné objednávky (i mail či e-shop) od
soukromé osoby dodáme zasláním pouze položky s označením pro malo-
obchodní prodej - viz společná legenda na str. 254, v případě stavby, re-
konstrukce, zateplování po dohodě i položky, předepsané a specifikované
v projektové dokumentaci.

b) rozměřování dle čl. V. bod 4) neprovádíme, dodáváme vždy v nejmenším
uvedeném balení, návin, cívka, u pěn a tmelů i 1ks, hmoždinky a vruty
nejméně 1balení, 1 blistr nebo 1 karton.

c) tento prodej dle a,b, realizujeme za v bodu d) uvedené katalogové ceny
s platbou v hotovosti nebo dobírkou nebo na základě zálohové faktury
především na produkty na zakázku. Na uvedený prodej neplatí sleva
za platbu v hotovosti

d) platné katalogové ceny (bez DPH) aktualizované budoucími ceníky pro
jednotlivá období jsou platné i pro neregistrované

e) dodávky na základě písemné objednávky realizujeme výhradně zasláním
z Valašského Meziříčí. Cena za dodání námi vybranou službou (spedicí)

bude v závislosti na skladbě sortimentu dohodnuta nejméně o 20% vyšší
oproti ceně stanovené pro registrované podnikatelské subjekty podle čl.III.,
bod 2, nebo stanovena dle ceníku přepravce.

4) V období probíhající recese nelze zodpovědně předvídat vývoj cen dovozu,
výroby a přepravních nákladů a proto si vyhrazujeme právo nezbytných
změn cen, včetně změn zde uvedených podmínek. Tyto změny cen se
předpokládají průběžně především u cen s označením jako plovoucí (~) ceny
u ručních fólií, perlinky, tedy produktů souvisejících s vývojem cen ropy
stejně jako u produktů z kovů. Na negativní vývoj cen si vyhrazujeme právo
operativně reagovat nezbytnou aktualizací cen a jejich oznámením na webu
a v „excel ceníku“ stanovit pro následující konkrétní období změny cen pro
Česko oproti cenám v katalogu. Ceník v excelu vyjadřuje aktuální běžné
ceny, popřípadě i konkrétní ceny klienta či ceny při určité úrovni odběru
klientovi nabídnuté. Probíhající cenové akce obvykle platnost ceníků omezují
na měsíční období.

5) V rámci podpory prodeje se dále samostatně vyhlašují slevy, akce, akční sní-
žení cen včetně konkretizace podmínek, tyto se vyhlašují operativně i v prů-
běhu měsíce uvedením na e-shopu a www.okentes.cz, popřípadě letákem
INFOOKENTĚS. Zaslány budou klientům v rámci aktualizace ceníku v exce-
lu, jejich vyhlášení není důvodem k okamžitému zaslání ceníku v EXCELU
na zadanou adresu klienta.

6) Informace o aktuálních cenách získáte průběžně telefonicky u našich ob-
chodníků. Promítnutím změn dle bodu 4 a 5 na e-shopu www.okentes.cz,
popřípadě letáky na vzorkovnách či zasláním letáku INFOOKENTĚS mailem
nebo zasláním aktuálního ceníku v excelu pro dané období na klientem za-
daný mail naplňujeme oznamovací povinnost klientům ohledně aktuální ce-
nové úrovně. Pro fakturaci a prodej je rozhodný vždy aktuální ceník firmy.
Změna chyb vyhrazena.

II. Platební podmínky
1) Zaplacení dodávek se provádí obvyklým způsobem a to v hotovosti při odbě-

ru nebo na dobírku, platební kartou jen při osobním odběru na provozovnách.
Půjde li o dodávku, přesahující svým objemem, rozsahem či jiným požadav-
kem obvyklou dodávku, bude platba uskutečněna zálohou ve výši 100% kup-
ní ceny nebo zaplacením kupní ceny předem.

2) Registrovaným obchodním partnerům dle čl.I., bodu 1) bude při platbě v ho-
tovosti poskytnuta 2% sleva, shodná výše slevy se poskytne při dohodnuté
platbě předem od částky 30 tis. Kč vč. DPH, datem platby se rozumí den
připsání částky na náš účet. Uvedená 2% sleva se nevztahuje na platbu
dobírky, na platbu podlimitního nákupu a na prodej neregistrovaným (čl.I.,
bod 3). Registrovaným obchodním partnerům dle čl.I., bodu 1) bude při
osobním odběru na provozovnách a platbě kartou poskytnuta 1% sleva.

3) Bezhotovostní platba se uplatňuje u stálých smluvních partnerů výhradně na
základě písemné objednávky, mailem, nákupem v e-shopu, případně faxem.
Faktura - daňový doklad s bezhotovostní platbou je vystaven se 14 denní
splatností od data vystavení v celkové výši kreditu-úvěrového rámce 30 tis.
Kč včetně DPH. Datem platby se rozumí den připsání částky na náš účet.
Uvedené podmínky bezhotovostní platby platí při splnění podmínky aktivní
spolupráce dle bodů 4 a 5 .

4) U nových obchodních partnerů (podnikatelský subjekt podle čl.I.bod1) lze
teprve při naplnění dále uvedeného a současně při znalosti příznivých
hospodářských výsledků nebo referencí nabídnout a dohodnout výše
popsaný bezhotovostní platební styk:

a) po dosažení nejméně tří dodávek s platbou v hotovosti (dobírkou, předem)
v období posledních 6-ti, po sobě jdoucích týdnů, a tedy s předpokladem
aktivní dlouhodobé spolupráce. První dodávka bezhotovostně nejvýše 10
tis. Kč, druhá nejvýše 15 tis. Kč vč. DPH

b) na základě naší písemné nabídky

c) za nového se rovněž považuje odběratel, který v posledních 12-ti měsících
nerealizoval žádný nákup nebo který v posledních 12-ti měsících uhradil
jakoukoliv platbu více jak 10 dnů po splatnosti. Nevztahuje se na vyjmeno-
vané klienty v rámci factoringu, kde je uplatněna individuální doba splat-
nosti.

d) dodávky do výše 4 tis. Kč bez DPH jsou placeny v hotovosti nebo dobír-
kou

5) V případě nedodržení termínu splatnosti

a) tj. neprovedení úhrady nebo při prodlení s úhradou (a to i v případě
částečného prodlení s placením převažující fakturované částky) faktury si
vyhrazujeme právo okamžitě přerušit dodávky včetně již potvrzených
objednávek s dalším postupem dle závažnosti
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b) prodej bez uplatnění slevy dle čl.I., bodu 1e)

c) faktury po lhůtě splatnosti předáváme po upozornění k vymáhání

d) úrok z prodlení se sjednává ve výši 0.2% za každý den prodlení

Při zjištění dalších negativních skutečností (např. návrh na insolvenci, špatné
hospodářské výsledky), si vyhrazujeme právo okamžité změny obchodních
podmínek.

III. Dodací podmínky - dodávky – poštovné / dopravné:
1) Osobní odběr v provozovnách ( 2% sleva při platbě v hotovosti dle čl.II., bodu

2 nebo 1% sleva při platbě kartou, seznam uveden níže.

2) Dodání zasláním realizujeme celostátně z Valašského Meziříčí - dle
vybraného přepravce účtujeme paušální přirážku ve výší 2% z fakturované
hodnoty dodávky bez DPH, nejméně však:

a) 99 Kč bez DPH za první balík a 99 Kč bez DPH za první 1 tubus do 200
cm délky při dodání zásilkovou službou PPL ( dodání převážně následující
den do 18 hod. na adresu provozovny ). Velikost balíku je limitována, sou-
čet obvodu zásilky a její délky nesmí překročit 300 cm, délka maximálně
200 cm, hmotnost zásilky včetně obalu nesmí překročit 30 kg. Tubus jako
obal účtujeme pouze v případě, že se nejedná o dodání plného kartonu
s vlastním obalem. Symbolické účtování nákladů přepravy je u množství
3 a více balíků podmíněno průměrnou hodnotou balíku nejméně 700 Kč
bez DPH.

b) 180 Kč bez DPH za první balík a 180 Kč bez DPH za první tubus délky
do 400 cm při dodání spedicí formou balíků. Tubus jako obal účtujeme
v případě, že se nejedná o dodání plného kartonu s vlastním obalem

c) na paletě účtujeme přirážku až do výše cen dopravce

3) Při dodržení rozměrových a hmotnostních limitů předepsaných jednotlivými
přepravci či službami se přepravuje:

a) v balíku - za balík se např. považuje zboží v kartonu, v kartonu lepidla,
pěny a tmely, lepidlo - v kanystru, těsnění v papírových pytlích, izolační
podložky v roli nebo návinu ( Mirel, Starlon )

b) v tubuse - papírový tubus (svazek) obvykle kruhového tvaru pro přepravu
lišt, kartáčů a padacích prahů, závitových tyčí již od 50 cm délky do 200 cm
u PPL a.do 400 cm u spedice

c) na paletě - přednostně kompletní palety se zbožím jednoho druhu či mix
kartonů, nebo v kombinaci zboží tak, aby svým ovinutím a zajištěním byla
zabezpečena bezpečná přeprava

4) Individuální účtování nákladů přepravy za každý balík nebo paletu až do
úrovně cen přepravce se uplatní u položek, určených přednostně k osobnímu
odběru na provozovnách ( tmely a lepidla v kyblíku nebo kanystru). Dále se
individuální účtování nákladů přepravy až do úrovně ceníku přepravce uplatní
na přepravu těžkých či objemných palet a předmětů, dlouhých tyčí, tubusů
a plošných materiálů.

5) Přesné uvedení kontaktů osob oprávněných k převzetí zásilky je podmínkou
včasného doručení.

6) Dodání vlastním rozvozem z provozoven realizujeme v oblastech
označených na mapě (viz str. 257):

a) při dodržení min. hodnoty dodávky 3.000 Kč bez DPH účtujeme paušálně
2% přirážku, při platbě v hotovosti bez přirážky

b) dodávky nižší hodnoty realizujeme zasláním z Valašského Meziříčí dle
podmínek bodu 2.

c) rozvozem realizujeme pouze dodávky do provozoven s pevně stanovenou
pracovní dobou a nepřetržitým příjmem zboží. Odběratel zabezpečuje
převzetí zboží ručně či technikou na bezpečném, krytém místě v přízemí
ve vzdálenosti max. do 10 m od auta dodavatele, místo přejímky či parko-
vání vozidla za účelem přejímky nesmí být v prostoru zakázaném
příslušným správním či státním orgánem.

7) V případě zaslání na náklady odběratele účtujeme 0,5 % přirážku.

8) U odběru podlimitního množství (méně než kartonové balení), např. lišt
a kartáčů, účtujeme k ceně zboží i cenu obalu. Stejně i v případě, kdy
standardní kartonové množství není stanoveno především zakázkové
kartáče a lišty. Viz zde uvedený ceník tubusů.

9) Při neodebrání objednaného a zaslaného zboží vzniklé vícenáklady
doúčtujeme.

10) Smluvní ceny v Kč představují cenu výrobku při odběru na provozovnách
OKENTĚS, spol. s r.o. Přirážky uvedené v čl.III (dodávky-poštovné,
dopravné) jsou stanoveny pro dodání v České republice.

IV. Objednávky a dodací lhůty
Dodávky realizujeme na základě přijatých objednávek písemně, přes e-shop,
e-mailem; objednávky jsou vystaveny českým subjektem v češtině.

1) Objednávky na rozvoz přijímáme průběžně, nejpozději do 12.00 hod. před
dnem rozvozu.

2) Objednávky zasláním realizujeme průběžně, rozsahem náročnější nebo
na paletě po dohodě.

3) Dodávky expedujeme průběžně až do vyprodání zásob, s výjimkou položek
a množství, blokovaného v rámci objednávek námi potvrzených a dále
objednávek v rámci závazných rámcových objednávek smluvních partnerů.

4) Objednávky občanům dle požadavku individuálně, do 5 pracovních dnů
s email či tel. upřesněním možností plnění dodávky včetně odsouhlasení
ceny dodávky.

5) položky označené v katalogu tučně (název, barva, měrná jednotka nebo
balení) jsou obvykle k dispozici ve hlavním skladu ve Valašském Meziříčí.
Konkrétní informaci o dostupnosti zboží na jednotlivých provozovnách
na e-shop nebo u prodejců.

V. Další dispozice
1) Údaje uvedené v katalogu jsou informativního charakteru, materiály a výrob-

ky, jejich parametry jsou specifikovány příslušnými doklady výrobců, obvykle
technickými a bezpečnostními listy.Parametry uvedené v technických listech
vycházejí z laboratorních zkoušek a testů výrobců a nemohou vystihovat
místní podmínky aplikace. Pro rozhodnutí o užití je rozhodující provedení
vlastních zkoušek.

2) U materiálů, které dle příslušných technických listů výrobce jsou při skladová-
ní a přepravě ohroženy mrazem nebo horkem, (např. akrylátové tmely a dis-
perze, lepidla) upřednostňujeme osobní odběr na provozovnách nebo dodání
vlastním rozvozem v oblasti rozvozu. Zaslání jen na písemné vyžádání a rizi-
ko odběratele.

3) Tmely a lepidla ve kbelíku či soudku, kterým při zaslání běžným balíkem hro-
zí poškození obalu (kbelíku, soudku) a tím znehodnocení zboží, jsou určeny
přednostně k osobnímu odběru na provozovnách nebo k dodání vlastním
rozvozem v rámci oblasti a podmínek rozvozu nebo zasláním v rámci paleto-
vé dodávky, ceny viz bod 4 čl. III

4) Těsnění a pásky dodáváme výhradně v uvedeném základním balení (cívka,
kotouč, návin). Rozměřování neprovádíme.

5) Zasílání firmám realizujeme již od 600 Kč bez DPH výhradně z hlavní
provozovny Valašské Meziříčí.

6) Při telefonické objednávce u zaregistrovaných partnerů vycházíme z našeho
záznamu či zápisu. Objednávku evidujeme po nahlášení základních kontakt-
ních údajů (IČO, společnost, tel., jméno objednavajícího). Telefonické objed-
návky se přijímají výhradně od stálých partnerů a pouze v případě dodání
dobírkou nebo platbou v hotovosti na rozvozu.

7) Objednávku zadanou přes e-shop evidujeme. Její potvrzení v položkách, ce-
nách a termínu s Vámi následně upřesní a dohodnou příslušní pracovníci
prodeje.

8) Opakovaně nepřesné objednávky z pohledu zadání počtu kusů oproti sta-
novenému počtu kusů v kartonu jsme, při prodeji s uplatněním 20% (25%)
slevy z cen v katalogu či cenách individuálních, oprávněni zaokrouhlit na
v katalogu uvedená kartonová množství.

9) Objednávkou uznává odběratel tyto podmínky dodávek s tím, že právní
vztahy v nich neupravené se řídí Obchodním zákoníkem nebo dalšími
českými právními předpisy.

10) Splnění povinnosti Zákona o obalech č. 477/2001 Sb. je zajištěno smlouvou
o zapojení do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod číslem
EK-F00040092

PODMÍNKY DODÁVEK platné od 5.10.2013 do odvolání
OKENTĚS, spol. s r.o.   IČO:                       DIČ:268 17 772 CZ26817772 Výpis z OR, vedeného KS v Ostravě, oddíl C vložka 26645
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

Ceník tubusů

průměr x tl.stěny x délka tubusu (mm) Mj
Cena Kč

pro Česko

70 x 2 x 1100 ks 29.00

85 x 2 x 3100 ks 68.00

CZ

Karty, kterými můžete u nás platit



TN115 (TE121, S52 ZA) 25x3 30 570 še m 2.84 0.114 C �

30x3 30 480 še m 3.37 0.135 C �

50x3 30 270 še m 5.40 0.216 C � N

70x3 30 180 še m 7.55 0.302 C � D

95x3 30 150 še m 10.10 0.404 C �

označení roli EANbarva
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
rozměr kart. Mj

podkladní páska, nejméně náročná těsnění. Používaná jako podkladní páska pro sádrokartonové příčky, jako měkká
páska pro balení při transportu atd.
odolnost: aplikace: požární odolnost:- 30 až +70  C +5 až +45  C B3 (dle DIN 4102)o o

lepidlo: Hot-melt na bázi kaučuku

Samolepicí pěnový polyetylén bez krycí fólie pro sádrokarton (30 kg/m )3

nová položka

plovoucí ceny u obalových folií, tyto ceny ovlivněné
kombinací kolísání cen vstupních surovin (ropy) a kursu
neumožnují stanovení ceny na delší období.

doprodej

výrobky, obsahující izokyanáty, ke kterým by měly být přiloženy
ochranné rukavice při prodeji široké veřejnosti dle aktualizovaných
evropských předpisů – nařízení (ES) č.552/2009, více na str. 131.

výrobek je označen EAN kódem
výrobek není označen EAN kódem

~

označení produktů, splňující podmínky prodeje konečným spot-
řebitelům především v maloobchodním prodeji. Tyto produkty jsou
z pohledu konečného zákazníka označeny - opatřeny příslušnými
symboly z hlediska CHEMICKÉHO ZÁKONA č. 356/2003 Sb. (ČR),
č.163/2001 Z.z. (SK) a nařízení (ES) 1272/2008 ve znění nařízení
(ES)790/2009 a podmínkami pro skladování, užití a vyhovují 2 leté
garanci dle zákona č. 136/2002 Sb. (ČR), nejedná-li se o produkty,
které z důvodu skladby (stavební chemie, samolepicí materiály
apod.) je nutno zpracovat či aplikovat do doby či v době, uvedené
v návodu nebo na obalu.

N

D

výrobky (PUR pěny a PU lepidla) vhodné pro maloobchodní pro-
dej, ke kterým již dodáváme atestované ochranné rukavice.

R

složená informace o skladovací době dle "výrobce/od doby prodeje" se uvádí u samolepicích
materiálů, neurčených pro maloobchod. K zachování vlastností jsou výrobci stanoveny podmínky a
délky skladování jednotlivých produktů, převážně v rozmezí 6 až 24 měsíců. V mnoha případech se
však realizují nákupy jednotlivých pásek, kotoučů, návinů, kde skladovací doba nebo doba
použitelnosti není u nebaleného zboží uvedena. Tato složená informace, např. 9/6 našeho odběratele
informuje o nutnosti aplikace nejpozději do 6 měsíců od nákupu. Složená info se neuvádí u nových
samolepicích produktů, uváděných v systému illbruck "i3" a určených pro proškolené odběratele, kdy
se předpokládá zpracování nejpozději do 6 měsíců. Uvedená informace neplatí v případě rozměřování
samolepicích těsnění a pásek z cívky (ELLENFLEX, PROFILD, PE, kartáčky LINEAR) či návinu, kdy
se naruší předpětí ochranné fólie, která chrání lepicí vrstvu těsnění. Tato odměřená množství jsou
proto určena k okamžité aplikaci nalepením.

označení výrobku
(v závorce uveden původní název)

nadpis bloku

popis výrobku

tech. parametry výrobku

hlavička tabulky

F F+ Xn XiN C

SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI (dle Chem. zákona č.356/2003 Sb. (ČR) č.163/2001 Z.z. (SK)

především v oblasti výrobků stavební chemie, případně i samolepicích pásek

nebezpečný pro

životní prostředí

vysoce

hořlavý
extrémně

hořlavý

zdraví

škodlivý

dráždivý žíravý

O

oxidující

SAMOLEPICÍ MONTÁŽNÍ A PODLOŽNÉ PÁSKY PRO
ZASKLÍVÁNÍ I SÁDROKARTON

�

�

LEGENDA SPOLEČNÁ PRO ČESKO A SLOVENSKO
značení položek tabulek, užité symboly, upozornění
LEGENDA SPOLEČNÁ PRO ČESKO A SLOVENSKO
značení položek tabulek, užité symboly, upozornění

CZ

SK

výrobek, skupina nebo blok určen pro prodej pouze v ČR a uvedeny pouze ceny v Kč

výrobek, skupina nebo blok určen pro prodej pouze v SR a uvedeny pouze ceny v EUR

samolepicí materiály
Uvedené technické údaje nelze jednoduše zobecnit na všechny praktické aplikace.
Zejména lepivost je závislá na lepeném materiálu a lepeném povrchu. Proto doporuču-
jeme vždy provést vlastní individuální zkoušky a věnovat pozornost upozornění na
aplikace u jednotlivých materiálů, především kartáčků Linear.

Skladování:
Skladovatelnost  platí pro normální prostředí a originální balení. Doba skladovatelnosti
je nepřímo úměrná skladovací teplotě. Materiál chraňte před extrémními teplotami a pří-
mým slunečním zářením. Pásky vyjmuté z originálních obalů chraňte před prachem a ji-
nými nečistotami.

1) dodání, zasílání v zimě či horku více viz Podmínky dodávek dle platného ceníku
2) fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailu provedení.
3) změna chyb vyhrazena

tmelů a lepidel
Doporučujeme aplikovat na suchý, čistý, mastnot a nečistot zbavený povrch. Vhledem
k podmínkám  zpracování a použití a velkému množství nejrůznějších materiálů je
nutno provést vlastní zkoušky, které potvrdí vhodnost použití pro uvedenou aplikaci.
Pro získání podrobnějších informací si  vyžádejte technický list, bezpečností list  (CZ)
nebo kartu bezpečnostních údajů (SK)

Skladování: dle podmínek v TL nebo na výrobku,  v chladu, suchu (nikoli na mrazu) v
originálním neotevřeném balení, akryláty a disperze v temperovaných prostorách.

Upozornění pro aplikace a skladování

Doplňující
údaje:

9/6

Velkoobchodní cena v Kč pro Česko
� již při odběru bez DPHod 600 Kč sleva 15%
� při odběru bez DPHod 3.000 Kč sleva 20%
� při odběru bez DPHod 9.000 Kč sleva 25%
... vivíce z podmínky Dodávek na str. 252 - 253

Velkoobchodní cena v EUR pro Slovensko
� již při odběru bez DPHod 24 EUR sleva 15%
� při odběru bez DPHod 120 EUR sleva 20%
� při odběru bez DPHod 360 EUR sleva 25%
... vivíce z podmínky Dodávek na str. 255

Tučně uvedené položky
(barva, balení, název, rozměr)
obvykle skladem ve
Valašském  Meziříčí.

slevová skupina dle
bodu 1.f čl.I Podmínek
Dodávek

více na
str.131

Hmatový symbol pro nevidomé. P i prodeji kone nému spot ebiteliř č ř
musí být na obale umíst na hmatatelná výstraha (symbolě
nebezpe nosti) pro nevidomé.č

nesmí
zmrznout!

výše slevy
na e-shopu
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PODMIENKY DODÁVOK od 5.10.2013
OKENTĚS Slovakia s.r.o.  IČO: 36432156    IČ DPH: SK2022027139 Firma je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina vložka číslo: 16381/L

Ceník tubusů

Zmluvné ceny, limity a prirážky sú uvedené bez DPH (20%)
KATALÓG roku 2013, ktorý je spoločný pre Českú a Slovenskú republiku
nahrádza všetky predchádzajúce ponuky a cenníky. Ceny v eurách a pod-
mienky dodávok sa vzťahujú pre predaj na Slovensku. Pre kupujúceho
platia nižšie uvedené ceny a podmienky, pokiaľ nie je dohodnuté inak a to:

I. Zmluvné ceny
Platia pre objem jednorázového nákupu na prevádzke v Žiline (pri kúpe
minimálneho množstva tovaru) v rozsahu stanoveného v eurách takto:
Zmluvné ceny uvedené v katalógu platia pre neregistrované firmy a pre
podlimitné odbery do 24 EUR.
Pre registrované firmy platia následujúce zľavy:
Pri jednorazovom odbere v katalogových cenách od 24 do 120 EUR bez
DPH sa uplaťnuje zľava 15% z uvedených cien.
Pri jednorázovom odbere v katalogových cenách od 120 do 360 EUR bez
DPH sa uplatňuje zľava 20% z uvedených cien.
Pri jednorazovom odbere v katalogových cenách nad 360 EUR bez DPH
sa uplatňuje zľava 25% z uvedených cien.
Ceny v Kč sú určené výhradne pre český trh a ceny v EUR sú určené
výhradne pre slovenský trh. Tovar zo SR do ČR nezasielame. Predaj iba
zaregistrovaným obchodným partnerom - registráciu vykonávame
po predložení živnostenského listu, výpisu z OR...
Vzhľadom k vývoju cien dovozu, výroby a prepravných nákladov si vy-
hradzujeme právo nevyhnutných zmien cien. V rámci podpory predaja
sa samostatne vyhlasujú zľavy, akcie, akciové zníženia cien vrátane
špecifikácie podmienok. Informácie o cenách priebežne na tel. linke vo fir-
me, u predajcov a na internete. Pre fakturáciu a predaj je rozhodujúci vždy
aktuálny cenník firmy. Zmena cien vyhradená.

II. Platobné podmienky
1) Zaplatenie dodávok sa uskutočňuje obvyklým spôsobom a to v ho-

tovosti pri odbere tovaru alebo na dobierku. Ak pôjde o dodávku,
presahujúcu svojim objemom, rozsahom či inou požiadavkou
obvyklú dodávku, bude platba uskutočnená zálohou vopred v 100%
výške ceny.

2) Registrovaným obchodným partnerom bude pri platbe v hotovosti na
pobočke poskytnutá 2% zľava, zhodná výška zľavy sa poskytne pri
dohodnutej platbe vopred od čiastky 1000 EUR bez DPH. Dátum
platby sa rozumie deň pripísania čiastky na náš účet. Zľava sa
nevzťahuje na podlimitný nákup a dobierky.

3) Bezhotovostná platba sa uplatňuje pri stálych zmluvných partneroch
na základe písomnej objednávky, tiež zaslanej faxom alebo e-mai-
lom. Faktúra – daňový doklad je štandardne vystavená so splat-
nosťou 14 dní od dátumu vystavenia.
Pri nových obchodných partneroch je možné vyššie popísaný
bezhotovostný platobný styk dohodnúť na základe našej písomnej
ponuky a po realizácii minimálne 3 dodávok s platbou v hotovosti
(dobierkou, či vopred) v celkovej výške najmenej 1000 EUR bez DPH.
V prípade nedodržania termínu splatnosti, t.j. pri neuskutočnení
úhrady alebo pri meškaní s úhradou (a to aj v prípade čiastočného
meškania s platením prevažnej faktúrovanej čiastky) faktúry si vy-
hradzujeme právo okamžite prerušiť dodávky vrátane už potvrdených
objednávok s ďalším postupom podľa závažnosti. Úrok z omeškania
sa zjednáva vo výške 0,2% za každý deň omeškania. Dodávky do
výšky 100 EUR bez DPH sú platené v hotovosti alebo dobierkou.
Nezaplatené čiastky alebo čiastočne neuhradené faktúry sú po upo-
zornení odovzdané zmluvnej inkasnej spoločnosti.

III. Dodacie podmienky
1) osobný odber v prevádzke

2) dodanie tovaru prepravnou službou – cena prepravy tovaru bude
stanovená individuálne podľa rozsahu zásielky

2.1) Pri objednávke v celkovej hodnote od 140 do 240 EUR prvý balík
do 50kg, do 200cm dĺžky a obvodovej dĺžky menšej ako 3m (tzn.
dĺžka najdlhšej strany + dvojnásobok súčtu kratších strán)
ZADARMO. Nárok na zásielku zadarmo sa neprenáša na iné
objednávky.

2.2) Pri objednávke celkovej hodnote od 240 do 600 EUR prvý a druhý
balík do 50kg, do 200cm dĺžky a obvodovej dĺžky menšej ako 3m
(tzn. dĺžka najdlhšej strany + dvojnásobok súčtu kratších strán)
ZADARMO. Nárok na zásielku zadarmo sa neprenáša na iné
objednávky.

2.3) Pri objednávke v celkovej hodnote nad 600 EUR doprava ZADAR-
MO. Platí pre tovar do dĺžky 200cm obvodovo menší ako 3m.a

3) Zasielanie tovaru dlhšieho ako 200cm a obvodovo väčšieho ako 3m
riešime individuálne.

4) V prípade zaslania na náklady odberateľa účtujeme 0,5% prirážku
5) Pri expedícii podlimitného množstva (menej ako základné kartónové

balenie) napr. líšt a kefiek do nových obalov, účtujeme naviac cenu
nových obalov alebo tubusov. Rovnako aj v prípade, keď štandardné
kartónové množstvo nie je stanovené – predovšetkým zákazkové
kefky a lišty.

6) Pri neodobratí objednaného a zaslaného tovaru vzniknuté náklady
doúčtujeme.

IV. Dodacie lehoty
1) Dodacia lehota je riešená individuálne podľa typu tovaru.
2) katalógu tučnePoložky označené v (v názov, farba, mj, alebo

balenie) sú obvykle k dispozícii v hlavnom sklade materskej
společnosti vo Valašském Meziříčí.

V. Ďalšie dispozície
1) Údaje uvedené v katalógu sú informatívneho charakteru, materiál

a výrobky sú špecifikované príslušnými dokladmi výrobcov, obvykle
technickými listami a bezpečnostnými listami. Rozhodnutie o použití
vždy až po vykonaní vlastných skúšok.

2) Pri materiáloch ohrozených mrazom, teplom (napr. akrylátové tmely
a disperzie, lepidlá...) uprednostňujeme osobný odber na prevádzke.
Zaslanie len na písomné vyžiadanie odberateľom.

3) Tesnenie a pásky dodávame výhradne v uvedenom základnom
balení (cievka, kotúč, návin). Rozmeriavanie nerealizujeme.

4) Pri telefonickej objednávke pri zaregistrovaných partneroch vy-
chádzame z nášho záznamu, či zápisu. Objednávku evidujeme
po nahlásení kontaktných údajov (IČO, tel., objednávateľ... ).
Telefonické objednávky sa prijímajú iba v prípade dodania
dobierkou.

5) Objednávku zadanú cez e-shop evidujeme.Jej potvrdenie v po-
ložkách,cenách a termíne s Vami následne upresnia a dohodnú
príslušní pracovníci predaja.

6) ávkou uznáva odberateľ uvedené „Podmienky dodávok“,Objedn
ostatné vzťahy upravuje ý zákonník.Obchodn

7) ENVI-PAK, a.s.Osvedčenie - osvedčuje, že za spoločnosť
OKENTĚS Slovakia, s.r.o. preberá povinnosť spätného odberu
odpadov uvedených na trh na základe Zmluvy o spolupráci
č.330/2005, zo dňa 2.8.2005

průměr x tl.stěny x délka tubusu (mm) Mj
Cena EUR

pro Slovensko

70 x 2 x 1100 ks 1.160

85 x 2 x 3100 ks 2.720

1
3

/1
4

Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva 255



V Katalogu 2013/14 již neuvádíme položky v akci a výprodeji, protože tyto jsou nově uvedeny již v samostatném letáku
infoOkentěs a na e-shopu. Všechny položky v akci jsou pouze na www.okentes.cz a součástí nově koncipovaného

ceníku v souboru Excel. Bližší informace k tomuto ceníku naleznete na straně 4 tohoto katalogu.

Proč již neuvádíme akce a výprodeje v novém katalogu?

A která z akcí Vás jistě potěší ?

Preferujeme operativnost, proto akce nově budou spíše krátkodobého, několikatýdenního charakteru, jejich vyhlášení
již není podmíněno jejich prezentací a rozesíláním v infoOkentěs, akce vstupuje v platnost vyhlášením na

kdykoliv v průběhu měsícewww.okentes.cz . Akce nám obecně omezují platnost ceníků a cenových nabídek,
proto do ceníku v souboru Excel, s platností obvykle celý měsíc, budou zařazeny pouze položky tuto podmínku splňující.

akce z první ruky na www.okentes.czakce z první ruky na www.okentes.cz

Sleva z Vašich
cen

výhodná akce pro
všechny klienty.
Uvedená sleva se
uplatní na všechny

hladiny odb ruě .

např. při vyhlášené 20%
ak ní slev p i odb ruč ě ř ě

od 600 Kč/24 Eur
bez DPH v katalogových

cenách se uplatní:

15% 32%

místo 15% slevy nakoupíte
p ímo s 32%ř e slevou .

D ě slevale hladin odb ru
vzroste až na 40%.

Pevná cena
bez dalších slev

např. s v až 40% slevouyhlášenou
p i nákupu již od 600 K bez DPHř /24 Eurč

15%    40%
místo 15% slevy získáváte 40%

ě katalogovýchslevu z b žných cen

kusovky kartony

Sleva promítnutaje
na e-shopu i ceníku v souboru Excel

výhodný
jednorázový

nákup „kusovek“
či nejmenšího

balení
pro všechny

výhodný
jednorázový

nákup
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i ceníku v souboru Excel
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i v oOkentěsinf
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Trutnov

Hradec Králové

Náchod

Rychnov

nad

Kněžnou

Pardubice

Kolín

Nymburk

Mladá

Boleslav

Mělník

Rakovník

Praha

západ

Praha

východ

Jičín

Litoměřice

Louny

Chomutov

Karlovy

Vary

Sokolov

Cheb

Tachov

Domažlice

Klatovy

Prachatice
České

Budějovice

Český Krumlov

Strakonice

Písek
Tábor

Pelhřimov

Jihlava

Žďár

nad

Sázavou

Havlíčkův

Brod

ChrudimKutná Hora

Jindřichův

Hradec

Příbram

Benešov

Plzeň jih

Plzeň sever

Most

Teplice

Ústí

nad

Labem

Děčín

Česká Lípa

Liberec

Jablonec

nad

Nisou

Semily

Okentěs, spol. s r.o.
Zašovská 71, Krásno n.B.
75701 Valašské Meziříčí
tel.+420 777 777 999
okentes@okentes.cz

Pobočka Brno

Okentěs, spol. s r.o.
Kulkova 4001/4

615 00 Brno - Židenice
tel. +420 777 777 990

brno@okentes.cz

Pobočka Praha

Okentěs, spol. s r.o.
Strojírenská 259

155 21 Praha - Zličín
tel.+420 777 777 997

praha@okentes.cz

Sídlo společnosti

Rokycany

Plzeň

Beroun

Praha

Kladno

Svitavy

Bruntál

Šumperk

Ústí

nad

Orlicí

Jeseník

Olomouc

Přerov

Blansko

Prostějov

Vyškov

Třebíč

Znojmo
Břeclav

Brno

venkov

Brno

Hodonín

Uherské

Hradiště

Kroměříž

Zlín

Vsetín

Frýdek - Místek

Karviná

Ostrava

Nový Jičín

Opava

Ivo Tovaryš Josef Zítka

Správce oblasti Správce oblastiBarva Barva

733 778 181 733 128 879

Telefon Telefon

ivo.tovarys@okentes.cz josef.zitka@okentes.cz

Email Email

Legenda s kontakty pro ČR:

Daniel Martínek Josef Šmíd777 777 862 733 128 880daniel.martinek@okentes.cz josef.smid@okentes.cz

Aranka Kabeláčová 777 777 911 aranka.kabelacova@okentes.cz

Dagmar Malinová 733 128 876 dagmar.malinova@okentes.cz

Marek Pernický 777 778 577 marek.pernicky@okentes.cz

Roman Vašek 777 777 943 roman.vasek@okentes.cz

Miroslav Koleček 777 777 130 miroslav.kolecek@okentes.cz

Petr Opálka 777 777 119 petr.opalka@okentes.cz

Ing.Hynek Pernica

Miroslav Pernica

Václav Pernica Michal Hoffmann

vedoucí provozovny Brno

jednatel společnosti

jednatel společnosti, ředitel vedoucí provoz. Praha

hynek.pernica@okentes.cz

miroslav.pernica@okentes.cz

vaclav.pernica@okentes.cz

Vedení společnosti

Ing.Lukáš Varga vedoucí provoz. Žilina lukas.varga@okentes.sk

michal.hoffmann@okentes.cz

Správce oblastiBarva Telefon Email

Legenda s kontakty pro SR:

Ing. Lukáš Varga 905 887 721 lukas.varga@okentes.sk

Vladimír Srba 911 887 721 vladimir.srba@okentes.sk

Zoran Bernáth 902 887 790 zoran.bernath@okentes.sk

Matěj Košč 910 887 790 matej.kosc@okentes.sk

Sídlo společnosti

Okentěs Slovakia, s.r.o.
Žitná 8623/7A
010 01 Žilina

tel.+421 905 88 77 20
okentes@okentes.sk

Trenčianský kraj

Nitrianský kraj

Bánskobystrický kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

Trnavský kraj

Bratislavský kraj

Žilinský kraj

dodávky možno i vlastním pravidelným rozvozem

Hranice

257přehled všech kontaktů na www.okentes.cz/sk
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Jan Beneš 733 128 878 jan.benes@okentes.cz

Michal Hoffmann 777 760 622 michal.hoffmann@okentes.cz

Josef Chrpa 777 777 968 josef.chrpa@okentes.cz

P
ra

h
a

B
rn

o

Kontakty na jednotlivé správce oblastíKontakty na jednotlivé správce oblastí



www.okentes.cz

Kulkova 4001/4

615 00 Brno 15 - Židenice

Zličín, Strojírenská 259

155 21 Praha 5 - Zličín

tel: 548 226 060

fax: 548 216 050

gsm: 777 777 990

mail: brno@okentes.cz

tel: 257 951 480

fax: 257 951 481

gsm: 777 777 997

mail: praha@okentes.cz

Pobočka: BRNO Pobočka: PRAHA

Pracovní doba Pracovní doba

tel: 571 751 571

fax: 571 751 599

gsm: 777 777 999

mail: okentes@okentes.cz

Zašovská 71, Krásno n. Bečvou

757 01 Valašské Meziříčí

Sídlo: Valašské Meziříčí

07.00 – 15.30 hod.

07.00 – 15.30 hod.

11.30 – 12.30 hod.

Pracovní doba

Po – Čt:

Pá:

přestávka*:

Po – Čt:

Pá:

přestávka*:

Po – Čt:

Pá:

přestávka*:

07.00 – 15.15 hod.

07.00 – 15.15 hod.

11.30 – 12.30 hod.

07.00 – 17.00 hod.

07.00 – 14.00 hod.

11.30 – 12.30 hod.

*) v době přestávky provoz omezen *) v době přestávky provoz omezen *) v době přestávky provoz omezen

Žitná 8623 / 7a

010 01 Žilina

tel: 041/5008022-3

041/5008024fax:

gsm: +421 905 887 720

mail: okentes@okentes.sk

OKENTĚS Slovakia s.r.o.

IČO: 36432156

SK2022027139IČ DPH:

Pracovní doba
Po – Pia: 07.00 – 15.30 hod.

www.okentes.sk

174

595,-

595,-

Filtrování zboží dle výrobců / příznaků

Aktuální dostupnost zboží na provozovnách

580287
4302
710
42

nových doprodejích

Objednávejte v klidu, s rozvahou, sledujte akce, novinkyObjednávejte v klidu, s rozvahou, sledujte akce, novinky

��

���

okamžitý přehled o novinkách,položkách v akci či výhodném výprodeji

on-line info materiály, katalogy

více jak 8000 položek

e-shop k dispozici 24 hod, 7 dní v týdnu
aktuální dostupnost zboží
na provozovnách �

Co získáte? Co máte k dispozici?

www. .czokenteswww. .czokentes

zde získáte přehled o:

�

�

�

nových akcích

novém zboží

katalogové, běžné ceny
15% sleva od 600 Kč

další dle PD

Fakturační adresa a adresa pro poštovní kontakt:

OKENTĚS, spol. s r.o., Zašovská 71, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

26817772 CZ26817772IČO: DIČ:

Proč využívat ceník v excelu, proč již nejsou akce v Katalogu? Vysvětlení na stranách 4 a 86.

Vyhledávání pomocí našeptávače
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