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Ostrava:
Škrobálkova 630/13
718 00  Ostrava-Kunčičky
tel.: (+420) 596 223 400
dispecink.ostrava@demos-trade.com

Praha:
Kutnohorská 359
109 00 Praha 10
tel.:  (+420) 272 109 120
dispecink.praha@demos-trade.com

Brno:
Kobylnická 698
664 52  Sokolnice
tel.:  (+420) 545 426 800
dispecink.brno@demos-trade.com

Plzeň:
Podnikatelská 1180/20
Plzeň – Skvrňany
tel:  (+420) 378 771 300
dispecink.plzen@demos-trade.com

Havlíčkův Brod:
Čechova 3857 (areál Čechovka)
580 01  Havlíčkův Brod
tel:   (+420) 569 431 277
dispecink.hb@demos-trade.com

Hradec Králové:
Kovová 1179500 03  
Hradec Králové – Slezské Předměstí
tel.: (+420) 495 446 041
dispecink.hk@demos-trade.com

Liberec:
Švermova 21 
460 10  Liberec 
tel.:  (+420) 485 135 252 
dispecink.liberec@demos-trade.com 

Litoměřice:
Michalovická 20
412 01 Litoměřice 
tel.:  (+420) 416 532 053 
dispecink.litomerice@demos-trade.com

Olomouc:
Libušina 97
772 00 Olomouc-Chválkovice
tel.:  (+420) 585 150 580 
dispecink.olomouc@demos-trade.com 

Opařany:
Areál ZD Opařany
391 61 Opařany
tel.:  (+420) 381 287 371 
dispecink.oparany@demos-trade.com

Opava:
U Cukrovaru 13
747 05 Opava-Kateřinky
tel: (+420) 553 733 910 
dispecink.opava@demos-trade.com

Třebotov:
Areál ZD Třebotov 
252 26 Praha-Západ
tel.: (+420) 257 830 140  
dispecink.trebotov@demos-trade.com 

Uherské Hradiště:
Velehradská 593
686 03  S. Město u U. Hradiště
tel.:  (+420) 572 542 811 
dispecink.hradiste@demos-trade.com 

Zákaznická centra

Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava Kunčičky, Česká republika 

Zákaznické centrum (příjem objednávek nábytkového kování): 

tel.: +420 596 223 470     fax: +420 596 223 471     objednavky@demos-trade.com

  Demos trade, Sp. z o.o., ul. M. Karłowicza 13/6, 40–145 Katowice, Polska 

Biuro Obsługi Klienta: 

tel.: +48 327 302 313     fax: 00 800 420 1215     zamowienia@demos-trade.com

Démos trade, s.r.o., Dolné Rudiny 8516/41C, 010 01 Žilina, Slovensko  

Zákaznícke centrum (príjem objednávok nábytkového kovania): 

tel.: 0800 004 206     fax: 0800 004 207     objednavky@demos-trade.com

A megrendelések központi felvétele 

Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky, CZ

tel.: 06 800 18 726     fax: 06 800 18 727     megrendelesek@demos-trade.com
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347988 BL 71B453T Záves pre tenký materiál s BLUMOTION, EXPANDO T, 110° 
347989 BL 71T453T Záves pre tenký materiál, EXPANDO T, 110° 
347990 BL 70T453T Záves pre tenký materiál, TIP-ON, EXPANDO T, 110°

Vďaka týmto 3 závesom sa dajú vyriešiť všetky možnosti naloženia – mení sa poloha montážnych otvorov. Možnosť použitia  
na dvierka z tenkého materiálu hrubého 8 mm až 14 mm, ako je napr. HPL, kameň, betón a ďalšie. 
Vhodné na použitie s HK-XS; pre ostatné Aventosy (okrem HF) sa môže využiť špeciálne čelné kovanie. Aj pre Legrabox je pripravené 
špeciálne čelné kovanie.

347923 
BL 71B7550 naložený s nulovým presahom, s BLUMOTION, skrutka 155°

Nová verzia 155° s integrovaným tlmením.

347963 
BL 71B4500C záves CRISTALLO s BLUMOTION, 110°, NEW

Nová verzia CRISTALLO s integrovaným tlmením.

347999 
BL 70T4532T hmoždinka EXPANDO T 

Hmoždinka spolu so skrutkou (napr. 92598T) sa môže použiť pri HK-XS alebo 
na  podložku k závesom, pokiaľ je aj korpus z tenkého materiálu.
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Novinky 2018

•  Strong plus: celkom nový komplexný rad klipových závesov, s novým exkluzívnym a patentovaným typom tlmenia.

•  Vysoko kvalitný inovovaný dizajn s dlhou životnosťou.

• Dostupné od septembra 2018.

Nový rad závesov Strong s tlmením, bez tlmenia, rôzne varianty uhlových závesov, 155° záves s nulovým presahom, 
závesy na sklenené dvierka, závesy slide on (po novom tiež slide on s tlmením).

Jednotné príslušenstvo a kompatibilita, kombinovateľná verzia závesu s tlmením a bez tlmenia.

356411-356418 
Horný výklop FREElight Kesseböhmer

Ekonomicky zaujímavé riešenie, dlhodobá funkčnosť. 
Možnosť nastavenia sily výklopu (pre polohovacie aj automatické otváranie), 
obojstranné použitie.

349996-350001 
K-push súpravy s adaptérom

Rozšírenie sortimentu pre bezúchytové otváranie v bielej verzii. 

355722, 355724, 355726 
Plynovo-kvapalinová spodná klopňa K12

Minimalistický dizajn, priemer piesta len 12 mm, tri dĺžky, veľmi dobrá funkcia 
bezúchytového otvárania (v kombinácii so systémom K-push).

317900 
Tlmená vzpera Strong tatami 230 mm

Vzpera určená na dvierka umiestnené vo vodorovnej polohe (truhlice a pod.), 
s funkciou tlmenia pri zatváraní.

www.demos-trade.com 5
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308058 
Sensys naložený s integrovaným tlmením na tenké dvere

Závesy na aktuálne trendové dvierka z ľahkých tenkých materiálov,  
hrúbka dverí 10 – 15 mm.

344718 
Sensys 165° v čiernej farbe

Vhodné do tmavých korpusov, komplexná ponuka vrátane štandardných  
a uhlových závesov.

311978 
Easys na elektrické bezúchytové otváranie chladničiek

Kvalitné kovanie s minimálnym vplyvom na priestor skrine so vstavanou chladničkou, 
komplet bez nutnosti doobjednávať ďalšie diely.

288354 
Tlmič na záves 165° pri plnom otvorení

Zaujímavý prvok, ktorý nie je v ponuke žiadnej inej firmy; šetrí spojovacie prvky 
a závesy najmä pri použití závesov na veľké krídla (potravinová skriňa).

299801 
Mechanizmus na sklopné dvierka

Podobný princíp ako kovanie LINK, navyše ponúka možnosť nastavenia sily brzdenia. 
+ Rôznofarebné krytky. Umožňuje vertikálnu aj horizontálnu montáž.

• Doplnenie zásadných noviniek v sortimente Hettich 
(závesy na tenké dvere, čierne Obsidián závesy – komplexný sortiment).

• Doplnenie variantov závesov a niektorých zaujímavých výrobkov 
(závesy Sensys bez tlmenia, ako aj bez doťahovej pružiny, varianty uhlových závesov, sklopné kovanie MiniLift, obmedzovače uhlov otvorenia).

• Zároveň doplnené tabuľky pomáhajúce určiť minimálnu medzeru medzi dvierkami a vybrať presnú podložku.

6 www.demos-trade.com
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Novinky 2018

Komplety na všetky kombinácie TANDEMBOX Antaro a LEGRABOX.

• Celá zásuvka pod jedným kódom.

Rozšírenie radu súprav ANTARO vo verzii TOB

Napr.: 350519 BL súprava ANTARO 500 „M“ 30 kg, TOB, biela, 350521 BL súprava ANTARO 500 „D“ 30 kg, TOB, biela,  
 350520 BL súprava ANTARO 500 „M“ 30 kg, TOB, sivá, 350522 BL súprava ANTARO 500 „D“ 30 kg, TOB, sivá. 
Vždy treba doplniť o vhodný modul, synchronizáciu a čelné kovanie.

LEGRABOX Polar Silver – nový variant farby

Táto nová možnosť farebnej ponuky je bližšia k ANTARO sivej.

Nový výsuv MOVENTO BLUMOTION S

Zmena je rovnaká ako pri výsuvoch pre LEGRABOX. 
Tento výsuv nahrádza dva existujúce výsuvy - BLUMOTION a TIP-ON BLUMOTION. 
Ide o výsuv, ktorý je určený na známe tlmenie pri zatváraní, aj ako kombinácia 
so SERVO-DRIVE. Doplnením modulu sa „zmení“ vo verzii TIP-ON BLUMOTION. 
K zmene dôjde na jeseň 2018.

Nový výsuv LBX BLUMOTION S

Tento výsuv nahrádza dva existujúce výsuvy - BLUMOTION a TIP-ON BLUMOTION.  
Ide o výsuv, ktorý je určený na známe tlmenie pri zatváraní, aj ako kombinácia 
so SERVO-DRIVE. Doplnením modulu sa „zmení“ vo verzii TIP-ON BLUMOTION.

 Ì  LEGRABOX - farebná škála

www.demos-trade.com 7
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334991-334996 
StrongRide skrytý celovýsuv s tlmením a synchronizáciou

Vyššia nosnosť – 40 kg, synchronizovaná stredová časť, plynulý a tichý chod výsuvu, 
bočná stabilita pri širších zásuvkách.

328811-15, 328818-22, 328824 
Príslušenstvo pre StrongBox v bielej farbe

Rozšírenie príslušenstva pre StrongBox a vnútorného vybavenia zásuvky o biely variant (držiaky čela, koncovky, predely a ďalšie).

• Nový rad skrytých výsuvov so synchronizáciou a zvýšenou nosnosťou až 40 kg.

• Doplnenie príslušenstva pre StrongBox.

8 www.demos-trade.com
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362359 
Aretácia pre výsuvnú policu, sivá

Aretácia výsuvov Quadro pri plnom otvorení, použitie na police a výsuvy EB 20 (na 16 mm hrúbku bočníc zásuvky).

104099 
Celovýsuv – nosnosť 136 kg, dĺžka 910 mm

Nemáme v ponuke od iného dodávateľa, častejší dopyt, dĺžka do 910 mm,  
ďalšia nosnosť 90 kg.

352907 
P2Os mechanizmus pre Quadro 4D

Na trh príde v priebehu leta 2018, bezúchytové otváranie s tlmeným zatváraním 
na celodrevené zásuvky, novinka tohto roka.

352908 
P2Os mechanizmus pre Atira

Novinka tohto roka, bezúchytové otváranie s tlmeným zatváraním,  
potrebuje špeciálny výsuv.

318282 
P2O adaptér typ A

Synchronizácia pre výsuvy Quadro s bezúchytovým otváraním, zásuvka sa dá otvoriť 
zatlačením kdekoľvek v priestore čela, synchronizácia sa nepohybuje s výsuvom, čo 
umožňuje spojenie 2 zásuviek za jedným čelom. 

294665 
Oceľový chrbát pre InnoTech Atira 70/500 biely 

Oceľový chrbát zrýchľuje montáž a dotvára dizajn zásuvky, z Hettichu  
sa dá objednať akýkoľvek chrbát po kusoch.

• Vytvorené komplety pre zásuvky ArciTech a Atira, doplnené všetky farby a výšky i prebalené súpravy Atira.

• Rozšírená ponuka výsuvov Quadro pre celodrevené zásuvky + novinky, blokácie Quadra pri otvorení.

• Synchronizácia pre výsuvy Quadro P2O (ako Atira, tak aj celodrevené zásuvky).

• Guľôčkové celovýsuvy s vysokými nosnosťami (90 a 136 kg).

• Výsuvy Quadro 4D s Push to open Silent mechanikou.

www.demos-trade.com 9
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351115 
Čipový elektronický zámok Strong

Moderná technológia RFID 13,56 mHz, jednoduché balenie obsahujúce všetko potrebné na aktiváciu a používanie zámku.

345431 
Kódové zámky Lehmann typ 58

Nový zámok 58 (model s funkciou free) a k tomu v rovnakom dizajne modely  
s fix funkciou typ 59.

350432 
Čipový zámok Lehmann M610

Firma Lehmann rozšírila sortiment elektronických zámkov. Nový čipový zámok 
do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, čítačka IP65, zámok IP 55, odolný proti 
čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.

353589 
Univerzálna uzamykacia tyč 

Univerzálny systém od firmy Lehmann na zamykanie všetkých typov zásuviek a pre 
akékoľvek výsuvy, šablóny na najčastejšie zásuvky s dvojitou bočnicou v balení, plná 
kompatibilita so zámkami Lehmann, výhoda širokej ponuky cylindrických vložiek.

351469 
Zámok do plechových dverí 

Doplnenie sortimentu o model zámku pre plechové dvierka s možnosťou využitia 
širokej skladovej dostupnosti cylindrických vložiek.

• Nové univerzálne súpravy na zamykanie kuchynských zásuviek (výsuvy s bočnicou) a tiež univerzálne súpravy pre kontajnery BBP.

• Nové čipové zámky Strong – ekonomicky zaujímavé riešenie zámku s čipovými kartami.

16

0 
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• Nová farba hnedý bronz – dostupná na 
novom type profilovej úchytky – Sophia, 
ale aj na existujúcich profilových úchytkách 
Ramara, Lucata a Scala.

• Farby matná meď a matná zlatá (Swoosh, 
Scoop).

• Uvedenie kolekcie úchytiek Bosetti Marella– 
špičkový dizajn a jedinečná ponuka farieb:
- imitácia betónu (Defense),
- efekt hrdze (Sirius, Viaggio, Art Decó),
- blue washed (Sirius, Viaggio),
- efekt obitého povrchu (Arco BM),
- titan, matná zlatá, tabak matný (Lama).

•  Talianske porcelánové úchytky  
Vintage, Paris.

• Kované vešiaky Peter a Pavol.

Ramara, Sophia, Lucata 

Profilové úchytky v novej farbe – hnedý bronz.

356240-356247 
Úchytka Lama 

Moderný dizajn, 4 farby – moderná matná zlatá, 
titánová a tabaková, obľúbené rozteče 160 a 320.

356275-280 
Arco BM 

Rustikálne úchytky v povrchovej úprave pripomínajúcej 
železo, obitý alebo ochytaný vzhľad.

351947-351949 
Úchytka Andrea 

Moderný dizajn , nová povrchová úprava grafit,  
3 dĺžky + v súprave knop.

356232-356239 
Úchytka Defence 

Povrchová úprava imitujúca betón, vhodná k pracovným 
doskám v podobnom dekore.

360609-12 
Vintage, Paris 

Porcelánové úchytky s netradičnými motívmi.

Úchytky Swoosh a Scoop  

Trendy farby – matná medená a matná zlatá.

Sirius, Viaggio, Art Decó 

Rustikálne úchytky v originálnych povrchových 
úpravách, ako je efekt hrdze (RL), blue washed (BW) 
alebo vzhľad vodného kameňa (WS).

355803-7 
Vešiaky Peter a Pavol

Rozšírenie kolekcie o kované vešiaky, na objednávku aj 
kované úchytky v podobnom štýle.

 Ì  Lama  Ì  Defence

 Ì  Viagio

 Ì Arco

 Ì  Lucata

 Ì  Sophia

 Ì  ANDREA

 Ì  Swoosh

 Ì  Scoop

 Ì  Sirius
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• Doplnené kovové dizajnové úchytky a predovšetkým naozajstná  nehrdzavejúca oceľ.

318716 
Anzio – držadlo z nehrdzavejúcej ocele 320 mm 

Komplexná ponuka úchytiek z nehrdzavejúcej ocele (3 typy - Monacum, Anzio a Narona).

105517 
Basilia - 192 držadlo 

Zaujímavé dizajnové držadlo z ponuky Hettich.

127861 
Touch-in krytka z nehrdzavejúcej ocele 

Ku kombinácii s telom z nehrdzavejúcej ocele krytka slúži na nalepenie ABS  
alebo dyhy atď.

144164 
Nubia - 192/352 držadlo 

Zaujímavé dizajnové držadlo z ponuky Hettich.

130326 
Touch-in krytka bez povrchovej úpravy 

Ku kombinácii s telom z nehrdzavejúcej ocele krytka slúži na nalakovanie.

 Ì  Anzio Ì  Monacum  Ì  Narona

 Ì  Nubia

12 www.demos-trade.com

Úchytky a vešiaky4



Novinky 2018

V tejto kapitole sme zoradili systémy od najmenšej váhy s dôrazom na populárne a najpoužívanejšie typy. 
Z noviniek vyberáme:

 Ì  Madlo Rekord  Ì Madlo Era

Hawa Concepta

Rad Concepta – krídlo je otváracie, po otvorení zájde do puzdra. 
Súpravy 25 – 50 kg, až do výšky 2 850 mm, šírka krídla až 900 mm. Možnosť 
kombinácie s Folding Conceptou. Samozrejmosťou je tlmenie, švajčiarska kvalita.

Eku Frontino 20 H OS

Posuvné dvierka v jednej rovine. Čistý dizajn, tlmené zatváranie, na horné skrinky. 
Súpravy kovania pre 1,6 – 1,8 m a 1,8 – 2 m na sklade, (celková šírka skrinky). 
Švajčiarska kvalita.

Sevroll Eden

Naložený systém s prenosom váhy na spodné krídla. To znamená, že konštrukcia 
je podobná ako pri klasických vstavaných skriniach. Nemusí byť spevnená podlaha. 
Pritom je k dispozícii až 6 m vedenie (Gemini). Krídla môžu vzájomné prechádzať, 
k dispozícii tlmenie vrátane centrálneho tlmiča.

Sevroll Simple Blue

Lacnejší rad Sevrollu, nadväzujúci na rad Simple. Novinkou sú držadlá Era a Rekord 
(Era má lepší úchop a nahradí Libru). Spolu s rámovými profilmi a klinmi umožňuje 
kombináciu 18 mm lamina a skla. Nie je tu doživotná záruka na vozíky.

Hawa Folding Concepta

Folding Concepta - do puzdra zachádza dvojité krídlo. Pravá a ľavá súprava až 
do výšky 2 600 mm, šírka krídla až 700 mm . Možnosť kombinácie s Conceptou. 
Samozrejmosťou je tlmenie, švajčiarska kvalita.

Eku Frontino 20 H FS

Posuvné dvierka v jednej rovine. Čistý dizajn, tlmené zatváranie, na spodné skrinky. 
Súpravy kovania pre 1,6 – 1,8 m a 1,8 – 2 m na sklade (celková šírka skrinky). 
Švajčiarska kvalita.

www.demos-trade.com 13
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209808 
SysLine S – súprava vozíkov s tlmeným dovieraním

V podstate neviditeľné horné vedenie, integrované tlmenie ukryté do profilu, verzia 
s tlmením pri zatváraní aj otváraní, profil zafrézovaný, minimálna medzera medzi 
hornou hranou dvierok a stropom, možnosť vertikálneho nastavenia.

347022 
WingLine L – súprava vozíkov pre ľavé dvere, 12 kg, s dolným vedením

Jedna zo súčastí celého systému WingLine L, ojedinelá na trhu, bezúchytové otváranie 
Push to Move alebo otváranie ľahkým potiahnutím za úchytku Pull to Move dokáže 
otvoriť skriňu o rozmeroch 2 400 x 2 400 mm.

108356 
WingLine 170 – kovanie na skladacie dvere

Veľmi jednoduché a extrémne lacné kovanie na skladacie dvere,  
stačí len ťahadlo a závesy.

235675 
SlideLine M – súprava vozíkov, 30 kg, s integrovaným tlmeným zatváraním

Veľmi jednoduchá montáž aj objednanie. Tichý a veľmi ľahký chod, vodiaci profil 
pre naložené alebo vložené dvere, môže byť použité aj na sklo bez rámčeka alebo alu 
rámčekové dvierka.

106324 
KA 5740 - výsuvy pre otváracie a zásuvné dvere, nosnosť 12 kg, 450 mm

Výsuvy umožňujúce zasunutie dverí nabok alebo nahor, jednoduché riešenie, ktoré 
v ponuke iného dodávateľa nemáme, dĺžky po 50 mm od 300 do 700 mm.

Doplnené o InLine XL, SysLine S, SlideLine M, SlideLine 97 rozmery, ktoré pre zákazníkov režeme u nás (2 a 3 m), WingLine 170 a KA 5740.  
Ako novinka pridané vynikajúce kovanie WingLine L.

Veľká zmena je pri TopLine. Vyradené sú samostatné kódy a opisy a nahradili ich prehľadové tabuľky, čo má viesť k zjednodušeniu objednávok. 
Zároveň sú pridané aj typy na ďalšie rozmery dverných krídiel. Na prvej strane krátky návod, ako s tabuľkami pracovať.

• zjednodušená prezentácia WingLine

14 www.demos-trade.com
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360140-360144 Koše pre 150 a 200 mm korpus so skrytým výsuvom

Skrytý výsuv, skvelý pomer kvalita / cena.

Dvojkôš bočný 150 mm Galaxy 

Verzia s plným protišmykovým dnom, oválny drôt, 
2 farebné varianty – biela/chróm a antracit.

Barové konzoly z nehrdzavejúcej ocele 

Konzoly z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, moderný 
hranatý tvar.

Šatníkové koše MESH 

Šatníkové koše Strong – nový moderný dizajn, 2 farby 
– biela a antracit, možnosť výberu z 2 typov výsuvov, 
novinkou je aj šírka 800 a 1 000 mm.

Drevené vklady do zásuviek Rockenhausen 

Nová kolekcia vkladov do zásuviek, široká ponuka, 2 farby, kvalitné spracovanie, dobrý 
pomer kvalita / cena.

105303 Mechanizmus na zavesenie košov

Riešenie do rohovej skrinky, kde je čelo namontované samostatne na závesoch, 
možnosť vysunutia aj vnútorných košov. Úchytku je možné nastaviť podľa výšky 
užívateľa. Koše v dizajne Arena Classic a celodrôtené.

178360 Karusel skosený na 45° vrátane montážnej tyče 

Súprava karuselov skosených na 45°, v ponuke od iného dodávateľa také nemáme.

• Doplnené predovšetkým na želanie zákazníkov – skosený roh a rohové riešenie Moving Corner Comfort  
bez nutnosti montáže na dvierka. 

 Ì  iMove  Ì  Turnmotion Ì  TopFlex s čielkom 

Strong – výrazné kvalitatívne zlepšenie pri všetkých produktoch radu Strong 
(lepšia funkčnosť rohových systémov, kvalitnejšie výsuvy pri všetkých košoch  
ako s bočným, tak spodným vedením, ako aj potravinové skrine).

Strong šatníkový program – dizajnovo atraktívny šatníkový program  
(koše Mesh až do veľkosti 1 000 mm), novinkou sú úzke koše  
so skrytým výsuvom, ktoré máme na sklade.

• Vibo – zavedenie radu Galaxy (verzia s plným dnom) 
pri všetkých kľúčových produktoch a rade Essence 
(minimalistická sklenená bočnica) pri vybraných 
výrobkoch.

• Kesseböhmer – novinka v ponuke iMove, Turnmotion 
a Topflex, drevené vklady Rockenhausen.
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• Hlavnou novinkou je zavedenie radu skrutiek SPAX, ďalšie zmeny sú skôr doplnkové, rozšírenie či obmedzenie sortimentu podľa obľúbenosti.

SPAX

Špičkové skrutky, vynikajúci chod (ľahké zavŕtanie), drážky pod hlavou umožnia čisté zahĺbenie do lamina a zabrzdia pri upevňovaní pántov 
(nedôjde k pretočeniu skrutky). Rad bežných Torx na lepší prenos sily a PZ pre najbežnejšie bity. K dispozícii je verzia so šošovkovitou hlavou 
v nikli – farba zodpovedá závesom – perfektný vzhľad. Rad pre MDF – skrutkovanie bez predvŕtania, ďalšia verzia s pologuľatou hlavou pre výsuvy. 
Povrchová úprava Wirox je 20-krát odolnejšia proti korózii ako žltý zinok.

Kalibrované kolíky

Kolíky z brezy vhodné pre kolíkovačky (veľkosť 8×35, kód 340719), elektronicky testované na geometrii. Verzia s lepidlom pre automatické 
kolíkovačky (kód 344255) – na aktiváciu sa používa voda, odpadá čistenie stroja od lepidla, nehrozí zašpinenie, šetrí čas, lepidlo aj čistiace 
prostriedky.

279783 Triade XXL

Neviditeľné zavesenie pre ťažké police, až 50 kg na pár. Všeobecné výhody systémov 
Triade – nastavovanie v 3 rovinách. K dispozícii aj podpera do steny na zvýšenie 
nosnosti v nekvalitných podkladoch.

Target J12

Systém na spájanie korpusov, vhodný pre demonty. Vysoká pevnosť spoja. Pri montáži 
možno použiť AKU náradie, dá sa predinštalovať, môže sa kombinovať s nožičkami 
(regulácia cez otvor). Verzia s eurozávitom aj metrickým závitom.

Sponky pre čalúnnikov

Pre najbežnejšie systémy, používané 
na čalúnenie, dajú sa využiť aj na kotvenie 
parozábran a pod.

Samolepiace krytky

Rozšírenie a doplnenie kolekcie k 
novým dekorom Kronospan, Bučina.

1

2
click3

1

2
click3

1

2
click3
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Nábytková nožička NN391

Nábytková nožička NN68

Nábytková nožička NN85

Kovanie pre rozkladacie stoly Pöttker

Vysoká kvalita, jednoduchá montáž, dlhodobá životnosť a spoľahlivosť, možnosti 
atypických riešení podľa požiadavky.

Nábytková nožička rohová NN24

Nábytková nožička NN12

Nábytková nožička NN25

celá rada 
Stolové nohy profil 80 x 80

Dizajn, montáž na roh stola vďaka 
„skrytej pätke“.

356298 
Koliesko Rotola Office 68 mm 

Dizajn – neobvyklý vzhľad.

Nábytková nožička NN51

Nábytková nožička NN381

356969 
Nastavovacia nožička Leveller LH7.20 od talianskeho výrobcu Italiana 
Ferramenta

Možnosť kombinovať s modelom TARGET J12.

351389 
Centrálna noha Strong v. 1100 mm

Vysoká centrálna podnož,  
nehrdzavejúca oceľ.

Nábytková nožička NN55

V tejto kapitole nájdete po novom produkty z iných kapitol:

• z kapitoly 11 skladané konštrukcie Mila Design,

• z kapitoly 13 hliníkové stoly,

• rozšírenie ponuky výsuvov pre rozkladacie stoly Pöttker (pôvodne kapitola 15).

• Kolekciu nožičiek sme rozšírili nielen o základné typy v nových farbách, ale predovšetkým  
o modely pre výrobcov sedačiek – moderný dizajn, farby: hlavne hnedá, matný a lesklý čierny nikel. 
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Príborníky Kristall sofTouch 

Naformátované pre Legrabox, jedinečný dizajn, rovnaký 
s protišmykom Kristal softTouch.

Nový rad košov Sistema 9XL 

Sortery na vkladanie do zásuviek šírky 600 – 1 200 mm, vrátane vík, každá súprava obsahuje 
minimálne 1 kôš s objemom 26 l.

351473 
Hliníková priečka na korpus 

Zjednodušená a rýchlejšia montáž kuchynských 
skriniek. Ideálne pre pevnejší a stabilnejší spoj. 
Navyše obsahuje aj drážku na možné zasunutie 
sololitu do zadnej časti korpusu.

Protišmykové podložky Kristall sofTouch 

Naformátované pre Legrabox, jedinečný dizajn, rovnaký 
s príborníkom Kristal softTouch, protišmykové vlastnosti.

Batérie GROHE

Objavte portfólio tých najšikovnejších produktov medzi 
kuchynskými batériami. Produktov, pri ktorých sa tradičné 
technológie a praktické funkcie snúbia s výnimočným 
dizajnom. Vítajte vo svete kuchynských batérií GROHE.

Kúpeľňové výklopné koše na bielizeň

Novinka v sortimente Démos. Kúpeľňové koše 
pre skrinku širokú 450 mm (350308) a 500 mm 
(350310). Jednoducho vyberateľný kôš.

Nový rad košov Linea 580 plus 

Sortery s výsuvami na zavesené čielko, jednoduchá 
inštalácia, šírka skrinky 300 – 600 mm, pre 300 mm 
šírku korpusu až 42-litrový kôš.

351472 
Vetracia základňa pre vstavanú chladničku 

Lepšie odvetranie chladničiek, nie je nutné riešiť vet-
raciu mriežku v sokli, už nakolíkované v rastri 32 mm, 
kombinovateľné so skladovými nožičkami Scilm.

• Kuchynské batérie GROHE – po novom uvádzame kuchynské batérie od renomovaného svetového výrobcu.

• Kristall softTouch dizajn príborníka a protišmykovej dosky – ideálne na spojenie s výsuvami s bočnicou Legrabox.  
Presne narezané príborníky a protišmyky stačí len vložiť do zásuvky bez potrebnej úpravy.

• Nové veľkokapacitné sortery – 42 litrov pre 300 mm široký korpus!

18 www.demos-trade.com
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Kapitola svetiel je výrazne prepracovaná. K LED pásikom sú doplnené informácie o potrebných transformátoroch,  
sú rozšírené popisy, schémy a pod., aby bolo objednávanie ešte jednoduchšie.

 Ì  Classic Line

Halemeier - vypínače na 230 V, rozvádzač IR signálu

Rad senzorov na 230 V až 500 W od nemeckého výrobcu Halemeier. Vysoký spínaný výkon, viac senzorov na jednu jednotku. Pretože je 
transformátor až za senzorom, nie je trvalo pod prúdom – predlžuje sa tým jeho životnosť. Od rovnakého dodávateľa rozvádzač IR signálu 
(od diaľkového ovládania) – na zaistenie funkcie domáceho kina, DVD, STB skrytého v uzatvorenej skrinke – riešenie podľa požiadavky. 
Systém zaistí prenos signálu zo snímača do vnútra skrinky.

Rozšírenie vypínačov a príslušenstva pre LED pásiky

Nové typy senzorov a vypínačov je možné použiť na spínanie 12 V i 24 V, majú vyšší spínaný výkon, ako mali existujúce senzory, ktoré boli len 
na 12 V. K dispozícii širší rad – senzor do profilu, dotykový, bezdotykový, dverový, dverový na 3 dvere, pohybový. Nový rad používa konektory MINI. 
Doplnený rad drobného príslušenstva – spojky, káblové lišty a pod.

LED profily Strong, Lucera

Nové LED profily Strong. Fanto – širší povrchový, Ormio na zafrézovanie a Belcore – rohový s guľatou alebo hranatou krytkou. Profil Lucera 
do hrany hornej skrinky, vhodný pre bezúchytové dvierka, s možnosťou svitu hore aj dolu.

Osvetlené zrkadlá

Individuálny sortiment na zákazku s rozsiahlymi možnosťami dizajnu a individuálneho 
prispôsobenia. K dispozícii okrem iného vypínač, ohrev proti zahmleniu, výber teploty 
svetla. Pripravujeme formulár na jednoduché objednávanie. 

Transformátory Strong Plus

Rad transformátorov s použitím vysoko kvalitných komponentov, záruka 5 rokov. 
Na výstupe guľatý konektor a rozvádzač MINI 6 výstupov na jednoduché pripojenie 
LED pásikov a príslušenstva. K dispozícii od 9/2018.
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celý rad  
Kontajnery Tip Aer 

Kontajnery na bezúchytové otváranie, len vo variantoch s organizérom na ceruzky 
a  čiastočným výsuvom, len pre 540 mm hĺbku.

celý rad 
El. nabíjačky Strong 

Kancelárska zásuvka 3 x 220 V, kompletné zapuzdrenie. USB nabíjačka.

celý rad 
Priechodky Strong 

Nový model Strong priechodiek. Štandardné priechodky v striebornej 
a bielej farbe. Priechodky s tlmením a dizajnovým povrchom, farby 
biela, čierna, brúsený hliník a hnedá.

353421 
El. podnož Kesseböhmer Ergonomietechnik 

Elektricky nastaviteľná kanc. podnož s flexibilným kanálom, výška 650 – 1 250 mm, 
šírka 1 200 – 1 800 mm, nemecká výroba, značka Kesseböhmer Ergonomietechnik, 
veľmi konkurencie schopná cena, na sklade v Ostrave.

celý rad 
VersaTurn 

Elektricky otočná zásuvka, luxusný dizajn – čierne alebo biele sklo, nehrdzavejúca 
oceľ, na sklade rôzne konektivity, individuálne zostavy na požiadanie, ochrana proti 
nežiaducemu pretočeniu, ochrana proti priškripnutiu prstov.

• Uvádzame nové kontajnery od firmy BBP:
- modely s bezúchytovým otváraním.
- modely pre šířku 292 mm
- veľké množstvo prevedení

• Nový stôl s elektrickým nastavením výšky od firmy Kesseböhmer Ergonomie.

• Nové elektrické zásuvky značiek Strong a ASA Plastici.

• Nové typy káblových prechodiek.

20 www.demos-trade.com
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Nová farba rolety E9 – žiarivo biela

Nová farba približujúca sa trendom v nábytkových korpusoch. 

• Užšie vodiace profily 
• Sklenená úchytka 
• Striedmy dizajn

Hliníkové rámčeky 

Rozšírenie ponuky farieb hliníkových rámčekov o antracitovú, hnedú a bronzovú.

QBit policový systém 

Moderný policový systém, použitie namiesto skriniek, rozmery: štandard od dodávateľa alebo na želanie zákazníka.

• Inovovaná verzia sklenenej rolety Vetroline.

• Pri hliníkových rámčekoch reagujeme na trendy a do kolekcie sme zaradili nové farby. Ďalej ponúkame moderný policový systém Qbit,  
ktorý sa využíva namiesto skriniek napr. v kuchyniach aj kúpeľniach. Je možné ho vyrobiť v rozmeroch podľa želania zákazníka.

 Ì  antracitová  Ì  hnedá  Ì  bronzová
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318272 
Dierovka Progressor na hĺbkové vŕtanie 

Výborná na vŕtanie do PD alebo iných hrubých materiálov, vďaka veľkým otvorom 
na tele dierovky výborne odvádza triesku a „nedusí sa“.

356753 
Súprava Impact control 35 ks 

Súpravy s rôznymi nástrojmi v univerzálom obale, kde je možné jednotlivé diely meniť 
a dopĺňať, priaznivá cena, v súpravách bity, vrtáky, skrutkovacie orechy a pod.

356750 
Vrták SDS-plus-5X, pr. 8 mm 

Jedinečný dizajn hlavy s „pootočeným uhlom“ hrany v kombinácii s krátkymi drážkami 
zaisťuje rýchly odvod prachu a najvyššiu rýchlosť vŕtania bez straty robustnosti. 
Strediaci hrot – na aktívne a presné vystredenie v betóne.

298010 
Akuskrutkovač GSR 18 V-EC 

Akuskrutkovač s batériou umožňujúcou indukčné nabíjanie, v dielni stále nabité, 
navyše nabíjačka šetrí batériu a predlžuje jej životnosť. 

• Doplnené dierovky na hĺbkové vŕtanie, nové vrtáky do vŕtacích kladív SDS-plus-5X a nové súpravy nástrojov v balení Impact control 
s jednoduchou výmenou obsahu balenia, akuskrutkovač s indukčným nabíjaním, zmenené a nahradené niektoré náradie.  
Vyradené sú dierovky Multicontruction a vrtáky SDS-plus-5.
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Kovanie pre WC kabínky 

Kompletné riešenie pre dosky 10 – 25 mm, robustné riešenie vhodné do priestorov so zvýšenou vlhkosťou.

Vetracia mriežka  
imitácia nehrdzavejúcej ocele

Nová povrchová úprava.

Spojovacie a ukončovacie lišty  
na PD 38 mm nehrdzavejúca oceľ

Novinkou povrchová úprava nehrdzavejúca oceľ.

Spojovací a ukončovací lišty  
na PD 38 mm 0 radius

Rozšírenie kolekcie líšt pre moderné PD s 0 rádiusom, 
2 farby – hliník a nehrdzavejúca oceľ.

• Kovanie na rozkladacie stoly sme presunuli do kap. 8. Aj tu sa zmenil dodávateľ na Pöttker.

• Novinka v katalógu kovania pre WC kabínky. Doplnenie sortimentu k plošným materiálom.

 Ì  Kovanie pre WC kabínky

 Ì  spojovacia rohová

 Ì  Giada

 Ì  Jade

 Ì  Luck  Ì  Turn

 Ì  Triangle

 Ì  spojovacia  Ì  ukončovacia  Ì  ukončovacia, 0 rádius  Ì  313687

• Rozšírenie kolekcie vetracích mriežok aj líšt na PD vo farbe imitácie nehrdzavejúcej ocele.  
Ďalšou novinkou sú požadované lišty na moderný PD s 0 rádiusom, tieto budú dostupné v hliníku a nehrdzavejúcej oceli.

• Kľučky Twin

• Od júna ponúkame po novom kľučky Twin, ktoré nahrádzajú pôvodnú značku Tulip.

• Twin je profesionálny dodávateľ kľučiek so špičkovým servisom. Ich prednosťou je preverená kvalita povrchovej úpravy, montážnej mechaniky, 
ktorá zabezpečuje dlhodobú funkčnosť kľučiek, a zaujímavý design. Samozrejmosťou ucelenej ponuky tohto dodávateľa je aj bezpečnostné 
kovanie tretej a štvrtej triedy s kompletnou certifikáciou. V našich predajniach nájdete časť kolekcie. Kompletná ponuka je na www.twin.cz 
a v tlačených katalógoch Twin.
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Končiace produkty Náhrada / alternatíva

1 Nábytkové závesy a výklopy

179415 BL 71T753EN s nulovým presahom Exp. 155°
347925 BL 71B7590 naložený s nulovým presahom,  
s BLUMOTION, Inserta 155°

S príchodom novej verzie závesu 155° by nemalo byť Expando k dispozícii; adekvátna náhrada podľa výrobcu je Inserta.

12100 BL 79C450BT záves CRISTALLO 125° 347964 BL 71T4500C záves CRISTALLO, 110°, NEW

S novou verziou CRISTALLO dochádza ku zmene všetkých CRISTALLO položiek; tzn. obidve misky, záves (novinka aj s BLUMOTION ), 
nalepovacie podložky.

92580 - 92589, 202971 (92613 - 14, 92592 - 5)  
Celý rad netlmených závesov (+ podložky)

Nahradené novým radom 

227082 - 227085 LIBRA BS na zavesenie spod. skriniek

134965 LIBRA závesný plech WP2 P+L

341630 - 32 rektifikačné kovanie buk, hnedý, sivý

104532 Intermat pre hrubé dvere 264196 Sensys pre hrubé dvere

Sensys rovnaké vŕtanie misky ako ostatné závesy 35 mm (starý 40 mm) a menší rozsah 15 – 32 mm (starý 15 – 43 mm)

559.**T výsuv Antaro TIP-ON 578.***M výsuv ANTARO TIP-ON BLUMOTION

Zrušením jednofunkčného, a predsa drahšieho výsuvu je pre ANTARO k dispozícii verzia BLUMOTION a TOB.

nehrdzavejúca oceľ Antaro

2 Výsuvy
283728 - 283734 StrongBox poddrezové zásuvky

103925 InnoTech dĺžka 470/70 strieborná 358080 InnoTech Atira dĺžka 470/70 strieborná

Dizajnová náhrada, InnoTech je už k dispozícii len vo veľkobalení, vyraďujeme z katalógu, zostáva len na objednávku.

3 Zámky
285159 Strong kódový zámok 351115 čipový elektronický zámok Strong

282257 kódový zámok 57.03 s jazýčkom

285007 kódový zámok 57.02 kontajnerový

285015 kódový zámok 57.07 rozvorový

216365+227018+CA007 el. čipový zámok 351115 čipový elektronický zámok Strong
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Končiace produkty Náhrada / alternatíva

4 Úchytky a vešiaky
10451 - 59 úchytka David 343940 - 958 úchytka Davide

Rovnaká úchytka, zmena dodávateľa, rozšírenie kolekcie.

195143 - 160 úchytka Modena

157773 - 5,37012 - 3 úchytka Morina

106168 Egara - bronzový vzhľad, 128 mm

130554 Intra - chróm mat/chróm lesk 192

153734 Vantania - chróm mat 128

133686 Tornea - chróm 128

105685 Ponte – nehrdzavejúca oceľ 192

5 Dverové kovanie
Spodné vedenie Sevroll Cleft Spodné vedenie Sevroll Elegant II

Vzhľadovo aj rozmerovo rovnaká náhrada, s rovnakou cenou, krytky Cleft a Elegant II nie sú zameniteľné.

Sedenie Simple    Vedenie Blue

Vedenie Blue je širšie než Simple, takže je väčší priestor pre držadlá, výhodné pre väčšie rozmery krídiel, kde už Simple narážalo na priestoro-
vé limity.

Terno Star Sevroll Eden, Domino, Hettich

Terno pripravuje nový rad kovania so zlepšeným tlmením, bude predstavené neskôr.

Posuvné vedenie na interiérové kvanie 80 kg Terno na 80 kg, Sisco, Sevroll Galaxy (na 50 kg)

Alternatív je viac, záleží, či je požiadavka na cenu (Galaxy do 50 kg, Terno bez tlmenia), prípadne drahší a kvalitnejší Terno a Sisco.

6 Kuchynský a šatníkový drôtený program
Šatníkové koše Strong Šatníkové koše drôtené a koše MESH

Výsuv hore, moderný dizajn, 2 typy výsuvov.

229356 - 361 Strong vnútornej zásuvky

88546 - 511 Vibo koše šatníkové, 90 mm
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Končiace produkty Náhrada / alternatíva

7 Spojovacie kovanie
Zúženie radu skrutiek TX Dostupné skrutky s krížovou drážkou PZ, prípadne na objednávku.

Secret Maxi (212732 + 212733) Je dostupné ďalej na objednávku (po balení), nie je priama náhrada.

Zero (273251 - 273254) Je dostupné ďalej na objednávku (po balení), nie je priama náhrada.

Tukan Prismo (36108 + 36109) Iné typy tukanov podľa výberu (ide o dizajn).

Pozdĺžny tukan (36110) Iné typy tukanov podľa výberu (ide o dizajn).

8 Nohy a kolieska
Napr. 91490 noha 60x60 so starou patkou napr. 284577 noha 60 x 60 s novším typom pätky

Skrytá pätka umožňujúca montáž nohy na hranu stola, lepšia konštrukcia upevňovacej skrutky.

10 Svetlá
Svetlá LS

Vypínače a senzory STRONG SB

LED pásiky 7, 2 W, 12 V

Bodové svetlá Tempo, Soul a Banio

LED profily Trio, Back, Edge, Walle

11 Vybavenie kancelárií 
Chrómové konštrukcie Mila dizajn

13 Hliníkový program
Click systém sporákové zásteny

Moderný dizajn, rýchla a jednoduchá montáž.

14 Náradie a nástroje
176448 Dierovka Multicontruction, pr. 60 318272 Dierovka Progressor na hĺbkové vŕtanie

Pre našich zákazníkov je multiconstruction málo využiteľná, hĺbkové vŕtanie je potrebné omnoho viac.

15 Kľučky a ostatné kovanie
Lišty na PD pre hĺbku 28 mm
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