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Nábytkové závěsy a výklopy

347988
347989
347990

BL 71B453T Závěs pro tenký materiál s BLUMOTION, EXPANDO T, 110°
BL 71T453T Závěs pro tenký materiál, EXPANDO T, 110°
BL 70T453T Závěs pro tenký materiál, TIP-ON, EXPANDO T, 110°

Díky těmto 3 závěsům lze vyřešit všechny varianty naložení - mění se poloha montážních otvorů.
Použití u dvířek z tenkého materiálu o síle 8 mm až 14 mm, jako je např. HPL, kámen, beton, a další.
Vhodné pro použití s HK-XS; pro ostatní Aventosy (kromě HF) je možnost využít speciálního čelního kování.
Pro Legrabox je také připraveno speciální čelní kování.

347923
BL 71B7550 naložený s nulovým přesahem, s BLUMOTION, vrut 155°

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

Nová verze 155° s integrovaným tlumením.

Nová verze CRISTALLO s integrovaným tlumením.

347999
BL 70T4532T hmoždinka EXPANDO T
Hmoždinku spolu s šroubem (např. 92598T) lze použít pro HK-XS
nebo pro podložku k závěsům, pokud je i korpus z tenkého materiálu.

4

www.demos-trade.com

Nábytkové závěsy a výklopy

1

• Strong plus: zcela nová komplexní řada klipových závěsů, s novým, exkluzivním a patentovaným typem tlumení
• inovovaný design s vysokou kvalitou a dlouhou životností
• dostupné od září 2018

Nová řada závěsů Strong s tlumením, bez tlumení, různé varianty úhlových závěsů, 155° závěs s nulovým přesahem,
závěsy pro skleněná dvířka, závěsy slide on (nově také slide on s tlumením).
Jednotné příslušenství a kompatibilita, kombinovatelná verze závěsu s tlumením a bez tlumení.

356411-356418
Horní výklop FREElight Kesseböhmer

349996-350001
K-push sady s adaptérem

Ekonomicky zajímavé řešení, dlouhodobá funkčnost.
Možnost seřízení síly výklopu (pro polohovací i automatické otevírání), oboustranné
použití.

Rozšíření sortimentu pro bezúchytkové otevírání o verzi v bílém provedení.

355722, 355724, 355726
Plynokapalinová spodní klopna K12

317900
Tlumená vzpěra Strong tatami 230 mm

Minimalistický design, průměr pístu pouze 12 mm, tři délky, velmi dobrá funkce
bezúchytkového otevírání (v kombinaci se systémem K-push).

Vzpěra určená pro dvířka umístěná ve vodorovné poloze (truhlice apod.),
s funkcí tlumení při zavírání.

www.demos-trade.com
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Nábytkové závěsy a výklopy
• doplnění zásadních novinek v sortimentu Hettich
(závěsy pro tenké dveře, černé Obsidián závěsy - komplexní sortiment)
• doplnění variant závěsů a některých zajímavých výrobků
(závěsy Sensys bez tlumení a také bez dotahové pružiny, varianty úhlových závěsů,
sklopné kování MiniLift, omezovače úhlu otevření)
• zároveň doplněny tabulky pomáhající určit minimální mezeru mezi dvířky a vybrat přesnou podložku

308058
Sensys naložený s integrovaným tlumením pro tenké dveře

344718
Sensys 165° v černé barvě

Závěsy pro aktuální trend dvířek z lehkých tenkých materiálů, síla dveří 10-15 mm.

Vhodné do tmavých korpusů, komplexní nabídka včetně standardních
a úhlových závěsů.

288354
Tlumič pro závěs 165° při plném otevření

311978
Easys pro elektrické bezúchytkové otvírání lednic

Zajímavý prvek, který není v nabídce žádné jiné firmy, šetří spojovací prvky a závěsy,
zejména při použití závěsů pro velká křídla (potravinová skříň).

Kvalitní kování s minimálním vlivem na prostor skříně s vestavnou lednicí, komplet bez
nutnosti doobjednávat další díly.

299801
Mechanismus pro sklopná dvířka
Podobný princip jako kování LINK, navíc nabízí možnost nastavení síly brzdění
+ různobarevné krytky. Umožňuje vertikální i horizontální montáž.
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Výsuvy
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Komplety na všechny kombinace TANDEMBOX Antaro a LEGRABOX.
• celá zásuvka pod jedním kódem

Rozšíření řady sad ANTARO o verzi TOB
Např.: 350519 BL sada ANTARO 500 „M“ 30kg, TOB, bílá,
350521 BL sada ANTARO 500 „D“ 30kg, TOB, bílá,
350520 BL sada ANTARO 500 „M“ 30kg, TOB, šedá, 350522 BL sada ANTARO 500 „D“ 30kg, TOB, šedá.
Vždy nutno doplnit o vhodný modul, synchronizaci a čelní kování.

ÌÌ LEGRABOX - barevná škála

LEGRABOX Polar Silver - nová varianta barvy
Tato nová možnost barevné nabídky je bližší k ANTARO šedé.

Nový výsuv LBX BLUMOTION S

Nový výsuv MOVENTO BLUMOTION S

Tento výsuv nahrazuje dva stávající výsuvy - BLUMOTION a TIP-ON BLUMOTION.
Jedná se o výsuv, který je určen pro známé tlumení při zavírání, i pro kombinaci se
SERVO-DRIVE. Doplněním modulu, se „změní“ ve verzi TIP-ON BLUMOTION.

Změna je stejná, jako u výsuvů pro LEGRABOX.
Tento výsuv nahrazuje dva stávající výsuvy - BLUMOTION a TIP-ON BLUMOTION.
Jedná se o výsuv, který je určen pro známé tlumení při zavírání, i pro kombinaci se
SERVO-DRIVE. Doplněním modulu, se „změní“ ve verzi TIP-ON BLUMOTION.
Ke změně dojde na podzim 2018.
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Výsuvy
• nová řada skrytých výsuvů se synchronizací a zvýšenou nostností až 40 kg
• doplnění příslušenství pro StrongBox

334991-334996
StrongRide skrytý celovýsuv s tlumením a synchronizací
Vyšší nosnost 40 kg, synchronizovaná středová část, plynulý a tichý chod výsuvu,
boční stabilita u širších zásuvek.

328811-15, 328818-22, 328824
Příslušenství pro StrongBox v bílé barvě
Rozšíření příslušenství pro StrongBox a vnitřního vybavení zásuvky o bílou variantu (držáky čela, koncovky, předěly a další).
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Výsuvy

2

• vytvořeny komplety pro zásuvky ArciTech a Atira, doplněny všechny barvy a výšky, doplněny přebalené sety Atira
• rozšířena nabídka výsuvů Quadro pro celodřevěné zásuvky + novinky, blokace Quadra při otevření
• synchronizace pro výsuvy Quadro P2O (jak Atira, tak i celodřevěné zásuvky)
• kuličkové celovýsuvy s vysokými nosnostmi (90 a 136 kg)
• výsuvy Quadro 4D s Push to open Silent mechanikou

362359
Aretace pro výsuvnou polici, šedá
Aretace výsuvů Quadro při plném otevření, poptávky zákazníků, použití pro police a výsuvy EB 20 (pro 16 mm tloušťku bočnic zásuvky).

104099
Celovýsuv nosnost 136 kg, délka 910 mm

318282
P2O adaptér typ A

Nemáme v nabídce od jiného dodavatele, častější poptávky, délka do 910 mm, další
nosnost 90 kg.

Synchronizace pro výsuvy Quadro s bezúchytkovým otvíráním, zásuvku lze otevřít
zatlačením kdekoli v prostoru čela, synchronizace se nepohybuje s výsuvem, což
dovoluje spojení 2 zásuvek za jedním čelem.

352907
P2Os mechanismus pro Quadro 4D

294665
Ocelová záda pro InnoTech Atira 70/500 bílá

Na trh přijde v průběhu léta 2018, bezúchytkové otvírání s tlumeným zavíráním
pro celodřevěné zásuvky, letošní novinka.

Ocelová záda zrychlují montáž a dotváří design zásuvky, z Hettichu je možné jakákoli
záda objednávat po kusech.

352908
P2Os mechanismus pro Atira
Novinka letošního roku, bezúchytkové otvírání s tlumeným zavíráním, potřebuje
speciální výsuvy.
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Zámky
• nové univerzální sety pro zamykání kuchyňských zásuvek (výsuvy s bočnicí) a také univerzální sety pro kontejnery BBP
• nové čipové zámky Strong - ekonomicky zajímavé řešení zámku s čipovými kartami

351115
Čipový elektronický zámek Strong

16

03

Moderní technologie RFID 13,56 mHz, jednoduché balení obsahující vše potřebné pro aktivaci a užívání zámku.

06

3

353589
Univerzální zamykací tyč

345431
Kódové zámky Lehmann typ 58

Univerzální systém od firmy Lehmann na zamykání všech typů zásuvek a pro jakékoliv
výsuvy, šablony pro nejčastější zásuvky s dvojitou bočnicí v balení, plná kompatibilita
se zámky Lehmann, výhoda široké nabídky cylindrických vložek.

Nové provedení zámku 58 (model s funkcí Free) a k tomu ve stejném designu modely
s Fix funkcí.

351469
Zámek do plechových dveří

350432
Čipový zámek Lehmann M610

Doplnění sortimentu o model zámku pro plechová dvířka s možností využít široké
skladové dostupnosti cylindrických vložek.

Firma Lehmann rozšířila sortiment v elektronických zámcích. Nový čipový zámek
do prostor se zvýšenou vlhkostí, čtečka IP65, zámek IP 55, odolný vůči čisticím a
desinfekčním prostředkům.
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Úchytky a věšáky

4

• nová barva hnědý bronz – dostupná na
novém typu profilové úchytky – Sophia,
ale i na stávajících , profilových úchytkách
Ramara, Lucata a Scala
• barvy matné mědi a matné zlaté (Swoosh,
Scoop)

• uvedení kolekce úchytek Bosetti Marella špičkový design a jedinečná nabídka barev:
- imitace betonu (Defense),
- efekt rzi (Sirius, Viaggio, Art Decó),
- blue washed (Sirius, Viaggio).
- efekt otlučeného povrchu (Arco)
- titan, matná zlatá, tabák matný (Lama).

• italské porcelánové úchytky Vintage, Paris
• kované věšáky Petr a Pavel

ÌÌ Sophia

ÌÌ Swoosh

ÌÌ Lucata

Ramara, Sophia, Lucata

ÌÌ ANDREA

351947-351949
Úchytka Andrea

Profilové úchytky v nové barvě - hnědý bronz.

ÌÌ Scoop

Úchytky Swoosh a Scoop
Trendy barvy matná měděná a matná zlatá.

Moderní design, nová povrchová úprava grafit,
3 délky + v sadě knop.

ÌÌ Viagio

ÌÌ Lama

ÌÌ Defence

ÌÌ Viagio

356240-356247
Úchytka Lama

356232-356239
Úchytka Defence

Sirius, Viaggio, Art Decó

Moderní design, 4 barvy - moderní matná zlatá, titanová
a tabáková, oblíbené rozteče 160 a 320.

Povrcová úprava imitující beton, vhodná k pracovním
deskám v podobném dekoru.

Rustikální úchytky v originálních povrchových úpravách
jako je efekt rzi (RL), blue washed (BW) nebo vzhled
vodního kamene (WS).

356275-280
Arco

360609-12
Vintage, Paris

355803-7
Věšáky Petr a Pavel

Rustikální úchytky v povrchové úpravě připomínající
železo, otlučený nebo osahaný vzhled.

Porcelánové úchytky s netradičními motivy.

Rozšíření kolekce o kované věšáky, na objednávku
i kované úchytky v podobném stylu.

ÌÌArco
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Úchytky a věšáky
• doplněny kovové designové úchytky a především opravdová nerez

ÌÌ Monacum

ÌÌ Anzio

ÌÌ Narona

318716
Anzio - nerezová madlo 320 mm
Komplexní nabídka nerezových úchytek (3 typy - Monacum, Anzio a Narona).

ÌÌ Nubia

144164
Nubia - 192/352 madlo

105517
Basilia - 192 madlo

Zajímavé designové madlo z nabídky Hettich.

Zajímavé designové madlo z nabídky Hettich.

127861
Touch-in nerezová krytka

130326
Touch-in krytka bez povrchové úpravy

Ke kombinaci s nerezovým tělem, krytka slouží k nalepení ABS nebo dýhy atd.

Ke kombinaci s nerezovým tělem, krytka slouží k nalakování.
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Dveřní kování
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V kapitole došlo k seřazení systémů od nejmenší váhy se zdůrazněním populárních a nejpoužívanějších typů.
Z novinek vybíráme:

Hawa Concepta

Hawa Folding Concepta

Řada Concepta - křídlo je otevírací, po otevření zajede do pouzdra.
Sady 25 - 50 kg, až do výšky 2850 mm, šířka křídla až 900 mm. Možnost
kombinace s Folding Conceptou. Tlumení samozřejmostí, švýcarská kvalita.

Folding Concepta - do pouzdra zajíždí dvojité křídlo. Pravá a levá sada až do výšky
2600 mm, šířka křídla až 700 mm . Možnost kombinace s Conceptou. Tlumení
samozřejmostí, švýcarská kvalita.

Eku Frontino 20 H OS

Eku Frontino 20 H FS

Posuvná dvířka v jedné rovině. Čistý design, tlumené zavírání, pro horní skříňky. Sady
kování pro 1,6 -1,8 m a 1,8 - 2 m skladem (celková šířka skříňky). Švýcarská kvalita.

Posuvná dvířka v jedné rovině. Čistý design, tlumené zavírání, pro spodní skříňky. Sady
kování pro 1,6 -1,8 m a 1,8 - 2 m skladem (celková šířka skříňky). Švýcarská kvalita.

ÌÌ Madlo Rekord

ÌÌMadlo Era

Sevroll Eden

Sevroll Simple Blue

Naložený systém s přenosem váhy na spodní křídla. To znamená konstrukci podobnou
jakou u klasických vestavných skříní. Nemusí být zpevněná půda. Přitom je k dispozici
vedení až 6 m (Gemini). Křídla mohou vzájemně přejíždět, k dispozici tlumení včetně
centrálního tlumiče.

Levnější řada Sevrollu, navazující na řadu Simple. Novinkou jsou madla Era a Rekord
(Era má lepší úchop a nahradí Libru). Spolu s rámovými profily a klíny umožňuje
kombinaci lamina 18 mm a skla. Není zde doživotní záruka na vozíky.

www.demos-trade.com
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Dveřní kování
Doplněno o InLine XL, SysLine S, SlideLine M, SlideLine 97 rozměry, které pro zákazníky řežeme u nás (2 a 3 m), WingLine 170 a KA 5740. Jako
novinka přidáno vynikající kování WingLine L.
Velká změna je u TopLine. Vyřazeny jsou samostatné kódy a popisy a nahradily je přehledové tabulky, to má vést k zjednodušení objednávek. Zároveň jsou přidány i typy pro další rozměry dveřních křídel. Na první stránce krátký návod, jak s tabulkami pracovat.
• zjednodušená prezentace WingLine

209808
SysLine S - sada vozíků s tlumeným dovíráním

235675
SlideLine M - sada vozíků, 30 kg, s integrovaným tlumeným zavíráním

V podstatě neviditelné horní vedení, integrované tlumení ukryté do profilu, verze s
tlumením při zavírání i otvírání, profil zafrézovaný, minimální mezera mezi horní hranou
dvířka a půdou, možnost vertikálního nastavení.

Velmi snadná montáž i objednání. Tichý a velmi lehký chod, vodící profil pro naložené
nebo vložené dveře, může být použito i na sklo bez rámečku, nebo alu rámečková
dvířka.

347022
WingLine L - sada vozíků pro levé dveře, 12 kg, s dolním vedením

106324
KA 5740 - výsuvy pro otvírací a zásuvné dveře, nosnost 12 kg, 450 mm

Jedna ze součástí celého systému WingLine L, ojedinělý na trhu, bezúchytkové
otvírání Push to Move, nebo otevření lehkým potažením za úchytku Pull to Move,
dokáže otevřít skříň o rozměrech 2400 x 2400 mm.

Výsuvy umožňující zasunutí dveří na bok nebo nahoru, jednoduché řešení která
v nabídce jiného dodavatele nemáme, délky po 50 mm od 300 do 700 mm.

108356
WingLine 170 - kování pro skládací dveře
Velmi jednoduché a extrémně levné kování pro skládací dveře, stačí jen táhlo a závěsy.

14
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Kuchyňský a šatní drátěný program
Strong - výrazné kvalitativní vylepšení řady u všech produktů řady Strong
(lepší funkčnost rohových systémů, kvalitnější výsuvy u všech košů jak
s bočním, tak spodním vedením, tak i potravinové skříně).
Strong šatní program - designově atraktivní šatní program (koše Mesh až do
velikosti 1000 mm), nově skladem úzké koše se skrytým výsuvem.

ÌÌ iMove

6

• Vibo – zavedení řady Galaxy (verze s plným dnem) u všech
klíčových produktů a řady Essence (minimalistická skleněná
bočnice) u vybraných výrobků
• Kesseböhmer - nově v nabídce iMove, Turnmotion a Topflex,
dřevěné vklady Rockenhausen

ÌÌ TopFlex s čílkem

ÌÌ Turnmotion

360140-360144 Koše pro 150 a 200 mm korpus se skrytým výsuvem

Dřevěné vklady do zásuvek Rockenhausen

Skrytý výsuv, skvělý poměr kvalita / cena.

Nová kolekce vkladů do zásuvek, široká nabídka, 2 barvy, kvalitní zpracování, dobrý
poměr kvalita / cena.

Barové konzoly nerez

Šatní koše MESH

Dvojkoš boční 150 mm Galaxy

Konzoly z kvalitní nerezi, moderní hranatý tvar.

Šatní koše Strong - nový moderní design, 2 barvy - bílá
a antracit, možnost výběru z 2 typů výsuvů, nově také
šířka 800 a 1000 mm.

Verze s plným protiskluzovým dnem, oválný drát,
2 barevné varianty - bílá/chrom a antracit.

• doplněno především přání zákazníků, zkosený roh a rohové řešení Moving Corner Comfort bez nutnosti
montáže na dvířka. Doplněn a lépe vysvětlen věšák na kalhoty, časté dotazy zákazníků

105303 Mechanismus pro zavěšení košů

178360 Karusel zkosený 45° včetně montážní tyče

Řešení do rohové skříňky, kde je čelo namontováno samostatně na závěsech, možnost
vysunutí i vnitřních košů. Úchytku lze nastavit podle výšky uživatele. Koše v designu
Arena Classic a celodrátěné.

Sada karuselů zkosených na 45°, v nabídce od jiného dodavatele takové nemáme.

www.demos-trade.com
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Spojovací kování
• hlavní novinkou je zavedení řady vrutů SPAX, další změny jsou spíše doplňkové, rozšíření či omezení sortimentu podle oblíbenosti

SPAX
Špičkové vruty, vynikající chod (lehké zavrtání), drážky pod hlavou umožní čisté zahloubení hlavy do lamina a zabrzdí při upevňování pantů
(nedojde k protočení vrutu). Řada běžných Torx pro lepší přenos síly a PZ pro nejběžnější bity. K dipozici verze s čočkovitou hlavou v niklu - barva
odpovídá závěsům - perfektní vzhled. Řada pro MDF - šroubování bez předvrtání, dále verze s půlkulatou hlavou pro výsuvy. Povrchová úprava
Wirox je 20 × odolnější proti korozi než žlutý zinek.

Kalibrované kolíky
Kolíky z břízy vhodné pro kolíkovačky (velikost 8×35, kód 340719), elektronicky testované na geometrii. Verze s lepidlem pro automatické
kolíkovačky (kód 344255) - k aktivaci se používá voda, odpadá čištění stroje od lepidla, nehrozí umazání, šetří čas, lepidlo i čisticí prostředky.

2

3

click

3

click

1

2

Sponky pro čalouníky

Samolepící krytky

279783 Triade XXL

Pro nejběžnější systémy, používané
k čalounění, využití i pro kotvení
parozábran apod.

rozšíření a doplnění kolekce k novým
dekorům Kronospan, Bučina.

1
Neviditelné
zavěšení pro těžké police, až 50 kg na pár. Obecné výhody systémů
Triade v seřizování ve 3 rovinách. K dispozici i podpěra do zdi pro zvýšení únosnosti
v nekvalitních podkladech.

2

3

click

1

Target J12
Systém pro spojování korpusů, vhodný pro demonty, vysoká pevnost spoje. Při
montáži možno použít AKU nářadí, možno předinstalovat, lze kombinovat s nožkami
(regulace skrz otvor). Verze s eurozávitem i metrickým závitem.

16
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Nohy a kolečka

8

• v této kapitole nově najdete produkty z jiných kapitol:
• z kapitoly 11 skládané konstrukce Mila Desing
• z kapitoly 13 hliníkové stoly
• rozšíření nabídky výsuvů pro rozkládací stoly Pöttker (původně kapitola 15)

Kování pro rozkládací stoly Pöttker
Vysoká kvalita, jednoduchá montáž, dlouhodobá životnost a spolehlivost, možnosti
atypických řešení na poptávku.

356969
Stavěcí nožka Leveller LH7.20 od italského výrbce Italiana Ferramenta
Možnost kombinovat s modelem TARGET J12.

356298
Kolečko Rotola Office 68 mm

351389
Centrální noha Strong v. 1100 mm

celá řada
Stolové nohy profil 80x80

Design, neobvyklý vzhled.

Vysoká centrální podnož, nerezové
provedení.

Design, montáž na roh stolu díky „skryté
patce“.

• kolekci nožek jsme rozšířili nejen o základní typy v nových barvách, ale především o modely pro výrobce sedaček - moderní design a provedení
hlavně v hnědé, matné a lesklé černý nikl.

Nábytková nožka NN391

Nábytková nožka rohová NN24

Nábytková nožka NN25

Nábytková nožka NN381

Náytková nožka NN68

Nábytková nožka NN12

Nábytková nožka NN51

Nábytková nožka NN55

Nábytková nožka NN85

www.demos-trade.com
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Dřezy, baterie, odsavače
• kuchyňské baterie GROHE - nově zavádíme kuchyňské baterie renomovaného světového výrobce
• Kristall softTouch design příborníku a protiskluzové desky - ideální pro spojení s výsuvy s bočnicí Legrabox. Přesně nařezané příborníky a protiskluzy stačí jen vložit do zásuvky bez nutné úpravy
• nové velkokapacitní sortery - 42 litrů pro 300 mm široký korpus!

Příborníky Kristall sofTouch

Protiskluzové podložky Kristall sofTouch

Baterie GROHE

Naformátováno pro Legrabox, jedinečný design, stejný
design s protiskluzem Kristal softTouch.

Naformátováno pro Legrabox, jedinečný design, výborné
protiskluzové vlastnosti, stejný design s příborníkem
Kristal softTouch.

Objevte portfolio těch nejchytřejších produktů v oblasti
kuchyňských baterií. Produktů, u nichž se tradiční
technologie a praktické funkce snoubí s výjimečným
designem. Vítejte ve světě kuchyňských baterií GROHE.

Nová řada košů Linea 580 plus

Nová řada košů Sistema 9XL

Sortery s výsuvy na zavěšené čílko, jednoduchá
instalace, šířka skříňky 300-600 mm pro 300mm šířku
korpusu až 42litrový koš.

Sortery na vkládání do zásuvek šířky 600-1200 mm, včetně vík, každá sada obsahuje od 1 ks koše objemu 26 L.

Koupelnové výklopné koše na prádlo

351472
Větrací základna pro vestavnou lednici

351473
Hliníková příčka na korpus

Lepší odvětrání lednic, není nutné řešit větrací mřížku v
soklu, už nakolíkováno v rastru 32 mm, kombinovatelné
se skladovými nožkami Scilm.

Zjednodušená a rychlejší montáž kuchyňských skříněk.
Ideální pro pevnější a stabilnější spoj. Navíc obsahuje
i drážku pro možné zasunutí sololitu do zadní části
korpusu.

Novinka v sortimentu Démos. Koupelnové koše pro
šířku 450 mm (350308) a 500 mm (350310) skříňku.
Jednoduše vyjímatelný koš.

18
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Světla
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Kapitola světel je výrazně přepracovaná. K LED páskům jsou doplněny informace o potřebných transformátorech, jsou rozšířené popisy, schémata
apod., aby bylo objednávání ještě jednodušší.

Halemeier - vypínače na 230 V, převodník IR signálu
Řada senzorů na 230 V, až 500 W od německého výrobce Halemeier. Vysoký spínaný výkon, více senzorů na jednu jednotku. Protože je
transformátor až za senzorem, není trvale pod proudem - prodlužuje se tím jeho životnost. Od stejného dodavatele převodník IR signálu
(od dálkového ovládání) - pro zajištění funkce domácího kina, DVD, STB skrytého v uzavřené skříňce - poptávané řešení. Systém zajistí přenos
signálu z čidla dovnitř skříňky.

Rozšíření vypínačů a příslušenství pro LED pásky
Nové typy senzorů a vypínačů je možno použít pro spínání 12 V i 24 V, mají vyšší spínaný výkon než měly stávající senzory, které byly pouze
na 12 V. K dispozici širší řada - senzor do profilu, dotykový, bezdotykový, dveřní, dveřní na 3 dveře, pohybový. Nová řada používá konektory MINI.
Doplněna rovněž řada drobného příslušenství - spojky, kabelové lišty apod.

LED profily Strong, Lucera
Nové LED profily Strong. Fanto - širší povrchový, Ormio k zafrézování a Belcore - rohový s kulatou nebo hranatou krytkou. Profil Lucera do hrany
horní skříňky, vhodný pro bezúchytková dvířka, s možností svitu nahoru i dolů.

ÌÌ Classic Line on

Osvětlená zrcadla

Transformátory Strong Plus

Individuální sortiment na zakázku s rozsáhlými možnostmi designu a individuálního
přizpůsobení. K dispozici mj. vypínač, ohřev proti zamlžení, výběr teploty světla.
Připravujeme formulář pro jednoduché objednávání.

Řada transformátorů s použitím vysoce kvalitních komponent, záruka 5 let. Na výstupu
kulatý konektor a rozváděč MINI 6 výstupů pro jednoduché připojení LED pásků a
příslušenství. K dipozici od 9/2018.
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Vybavení kanceláří
• uvádíme nové kontejnery od firmy BBP:
- modely s bezúchytkovým otevíráním
- modely pro šířku 292 mm
- velké množství provedení

• nový stůl s elektrickou výškovou stavitelností od firmy Kesseböhmer Ergonomie
• nové elektrické zásuvky značek Strong a ASA Plastici
• nové typy kabelových průchodek

celá řada
Kontejnery Tip Aer

353421
El. podnož Kesseböhmer Ergonomie

Kontejnery na bezúchytkové otevírání, jen ve variantách s tužkovníkem a částečným
výsuvem, jen pro 540 mm hloubku.

Elektricky stavitelná kanc. podnož s flexibilním kanálem, výška 650-1250 mm, šířka
1200-1800 mm, Německá výroba, značka Kessebohmer, velmi konkurence schopná
cena, skladem v Ostravě.

celá řada
El. nabíječky Strong

celá řada
VersaTurn

Kancelářská zásuvka 3 x 220 V, kompletní zapouzdření.
USB nabíječka.

Elektricky otáčivá zásuvka, luxusní design černé nebo bílé sklo, nerez, skladem různé
konektivity, individuální sestavy na poptávku, ochrana proti nechtěnému přetočení,
ochrana proti skřípnutí prstů.

celá řada
Průchodky Strong
Nový model Strong průchodek. Standartní průchodky ve stříbrné a bílé barvě.
Průchodky s tlumením a designovým povrchem, barvy bílá, černá, broušený hliník
a hnědá.

20
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Nábytkové žaluzie
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• inovovaná verze skleněné rolety Vetroline

Nová barva rolety E9 - zářivě bílá
Nová barva přibližující se trendům v nábytkových korpusech.

Hliníkový program

13

• u hliníkových rámečků reagujeme na trendy a do kolekce jsme zařadili nové barvy. Dále pak nabízíme moderní policový systém Qbit, který se
využívá místo skříněk např. v kuchyních i koupelnách. Je možné vyrobit v rozměrech dle přání zákazníka.

QBit policový systém
Moderní policový systém, použití místo skříněk, rozměry standard dodavatele nebo na přání zákazníka.

ÌÌ antracitová

ÌÌ hnědá

ÌÌ bronzová

Hliníkové rámečky
Rozšíření nabídky barev hliníkových rámečků o bronzovou, hnědou, antracitovou.

www.demos-trade.com

Novinky 2018

21

14

Nářadí a nástroje
• doplněny děrovky pro hloubkové vrtání, nové vrtáky do vrtacích kladiv SDS-plus-5X a nové sady nástrojů v balení Impact control se snadnou
výměnou obsahu balení, akušroubovák s indukčním nabíjením, změněno a nahrazeno některé nářadí. Vyřazeny jsou děrovky Multicontruction
a vrtáky SDS-plus-5.

318272
Děrovka Progressor pro hloubkové vrtání

356750
Vrták SDS-plus-5X, pr. 8 mm

Výborná pro vrtání do PD nebo jiných silných materiálů, díky velkým otvorům na těle
děrovky výborně odvádí třísku a „nedusí se“.

Jedinečný design hlavy s „pootočeným úhlem“ hrany v kombinaci s krátkými drážkami
zajišťuje rychlý odvod prachu a nejvyšší rychlost vrtání bez ztráty robustnosti. Středicí
hrot - pro aktivní a přesné vystředění v betonu.

356753
Sada Impact control 35 ks

298010
Akušroubovák GSR 18 V-EC

Sady s různými nástroji v universálním pouzdře, kde je možné jednotlivé díly měnit
a doplňovat, příznivá cena, v sadách bity, vrtáky, šroubovací ořechy apod.

Akušroubovák s baterií umožňující indukční nabíjení, na dílně stále nabité, navíc
nabíječka šetří baterii a prodlužuje její životnost.

22
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Kliky a ostatní kování
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• Kliky Twin
• od června nově nabízíme kliky Twin, které nahrazují původní značku Tulip.
• Twin je profesionální dodavatel klik se špičkovým servisem. Jejích předností jsou prověřené kvality povrchové úpravy, montážní mechaniky zajišťující dlouhodobou funkčnost kliky a zajímavý design. Samozřejmostí ucelené nabídky tohoto dodavatele je i bezpečnostní kování třetí a čtvrté
třídy s kompletní certifikací. Na našich prodejnách najdete část kolekce. Kompletní nabídka je na www.twin.cz a v tištěných katalozích Twin.

ÌÌ Jade

ÌÌ Triangle

ÌÌ Giada

ÌÌ Luck

ÌÌ Turn

• kování pro rozkládací stoly jsme přesunuli do kap. 8. Proběhla zde i změna dodavatele na Pöttker.
• nově v katalogu kování pro WC kabinky. Doplnění sortimentu k plošným materiálům.

ÌÌ Kování pro WC kabinky

Kování pro WC kabinky
Kompletní řešení pro desky 10-25 mm, robustní řešení vhodné do prostor se zvýšenou vlhkostí.

• rozšíření kolekce větracích mřížek i lišt na PD v barvě imitace nerezi. Další novinkou jsou poptávané lišty na moderní PD s 0 radiusem, tyto
budou dostupné v hliníku a nerezi.

ÌÌ spojovací rohová

ÌÌ spojovací

ÌÌ ukončovací

ÌÌ ukončovací, 0 rádius

ÌÌ 313687

Spojovací a ukončovací lišty na PD 38 mm nerez

Spojovací a ukončovací lišty na PD 38 mm 0 radius

Větrací mřížka imitace nerezi

Nově i povrchová úprava nerez.

Rozšíření kolekce lišt pro moderní PD s 0 radiusem,
2 barvy - hliník a nerez.

Nová povrchová úprava.
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Končící produkty
Končící produkty

1

Náhrada / alternativa

Nábytkové závěsy a výklopy
347925 BL 71B7590 naložený s nulovým přesahem,
s BLUMOTION, Inserta 155°

179415 BL 71T753EN s nulovým přesahem Exp. 155°

S příchodem nové verze závěsu 155° by nemělo být Expando k dispozici; adekvátní náhrada dle výrobce je Inserta.
12100 BL 79C450BT závěs CRISTALLO 125°

347964 BL 71T4500C závěs CRISTALLO, 110°, NEW

S příchodem nové verze CRISTALLO dochází ke změně všech CRISTALLO položek; tzn. obě misky, závěsu (nově i s BLUMOTION ),
nalepovací podložky.
92580 - 92589, 202971 (92613 - 14, 92592 - 5)
Celá řada netlumených závěsů (+ podložky)

nahrazeno novou řadou

227082 - 227085 LIBRA BS pro zavěšení spod. skříněk
134965 LIBRA závěsný plech WP2 P+L
341630 - 32 rektifikační kování buk, hnědé, šedé
104532 Intermat pro silné dveře

264196 Sensys pro silné dveře

Sensys stejné vrtání misky jako ostatní závěsy 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 jednofunkčního a přesto dražšího výsuvu, je pro ANTARO k dispozici verze BLUMOTION a TOB.			
nerezové Antaro

2

Výsuvy

283728 - 283734 StrongBox poddřezové zásuvky
103925 InnoTech délka 470/70 střbrná

358080 InnoTech Atira délka 470/70 střbrná

Designová náhrada, InnoTech je už k dispozici jen ve velkobalení, vyřadzujeme z katalogu, zůstává jen na objednávku.

3

Zámky

285159 Strong kódový zámek

351115 čipový elektronický zámek Strong

282257 kódový zámek 57.03 s jazýčkem
285007 kódový zámek 57.02 kontejnerový
285015 kódový zámek 57.07 rozvorový
216365+227018+CA007 el. čipový zámek

24

351115 čipový elektronický zámek Strong
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Končící produkty
Končící produkty

4

Náhrada / alternativa

Úchytky a věšáky

10451 - 59 úchytka David

343940 - 958 úchytka Davide

Stejná úchytka, změna dodavatele, rozšíření kolekce.
195143 - 160 úchytka Modena
157773 - 5,37012 - 3 úchytka Morina
106168 Egara - bronzový vzhled 128 mm
130554 Intra - chro mat/chrom lesk 192
153734 Vantania - chrom mat 128
133686 Tornea - chrom 128
105685 Ponte - nerez 192

5

Dveřní kování

spodní vedení Sevroll Cleft

spodní vedení Sevroll Elegant II

Vzhledově i rozměrově stejná náhrada, se stejnou cenou, krytky Cleft a Elegant II nejsou zaměnitelné.
vedení Simple				

vedení Blue

Vedení Blue je širší než Simple, takže je větší prostor pro madla, výhodné pro větší rozměry křídel, kde již Simple naráželo na prostorové
limity.
Terno Star

Sevroll Eden, Domino, Hettich

Terno připravuje novou řadu kování s vylepšeným tlumením, bude představeno později.
posuvné vedení na interiérové kování 80 kg

Terno na 80 kg, Sisco, Sevroll Galaxy (na 50 kg)

Alternativ je více, záleží zda je požadavek na cenu (Galaxy do 50 kg, Terno bez tlumení), případně dražší a kvalitnější Terno a Sisco.

6

Kuchyňský a šatní drátěný program

šatní koše Strong

šatní koše drátěné a koše MESH

Výsuv nahoře, moderní design, 2 typy výsuvů.
229356 - 361 Strong vnitřní zásuvky
88546 - 511 Vibo koše šatní 90 mm
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Končící produkty
Končící produkty

7

Náhrada / alternativa

Spojovací kování

zúžení řady vrutů TX

dostupné vruty s křížovou drážkou PZ, případně na objednávku

Secret Maxi (212732 + 212733)

lze dále na objednávku (po balení), není přímá náhrada

Zero (273251 - 273254)

lze dále na objednávku (po balení), není přímá náhrada

Tukan Prismo (36108 + 36109)

jiné typy tukanů dle výběru (jde o design)

podélný tukan (36110)

jiné typy tukanů dle výběru (jde o design)

8

Nohy a kolečka

např. 91490 noha 60x60 se starou patkou

např. 284577 noha 60x60 s novějším typem patky

Skrytá patka umožňující montáž nohy na hranu stolu, lepší konstrukce upevňovacího šroubu.

10 Světla
světla LS
vypínače a senzory STRONG SB
LED pásky 7, 2 W, 12 V
bodová světla Tempo, Soul a Banio
LED profily Trio, Back, Edge, Walle

11 Vybavení kanceláří
chromové konstrukce Mila design

13 Hliníkový program
Click systém

sporákové zástěny

Moderní design, rychlá a jednoduchá montáž.

14 Nářadí a nástroje
176448 děrovka Multicontruction, pr. 60

318272 Děrovka Progressor pro hloubkové vrtání

Pro naše zákazníky je multicontruction málo využitelná, hloubkové vrtání je potřeba mnohem více.

15 Kliky a ostatní kování
lišty na PD pro tloušťku 28 mm
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Démos trade, a. s.,
Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky
www.demos-trade.com

