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VŠEOBECNÉ OBCHODÉ PODMIENKY PRENÁJMU HNUTEĽNÝCH VECÍ
spoločnosti Démos trade, s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, IČO: 36439851, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu, miesto Žilina, oddiel Sro, vložka 17178/L
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PREDMET ÚPRAVY
Tieto obchodné podmienky („Podmienky“) sa vzťahujú na záväzky medzi
spoločnosťou Démos trade, s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 8913/25,
010 01 Žilina, IČO: 36439851, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu, miesto Žilina, oddiel Sro, vložka 17178/L („Prenajímateľ“)
v postavení prenajímateľa a právnickými aj fyzickými osobami, v postavení nájomcu či podnájomníka („Nájomca“ a spoločne s Prenajímateľom
tiež ako „Zmluvné strany“), v rozsahu, v ktorom záväzok nie je upravený samostatnou zmluvou o prenájme hnuteľných vecí („Zmluva“), ktorej
predmetom sú hnuteľné veci, najmä, náradie a stroje, ponúkané zo strany
Prenajímateľa („Zariadenie“).
Tieto Podmienky upravujú najmä uzatváranie Zmlúv, ako aj spôsob plnenia a úhrady Nájomného (tak ako je definované nižšie) a práva a povinnosti Zmluvných strán. Všetky rezervačné objednávky Zariadenia Nájomcom
sa budú riadiť výlučne Zmluvou a týmito Podmienkami. Pokiaľ nebude v
Zmluve stanovené výslovne inak, nepoužijú sa na právne vzťahy medzi
Zmluvnými stranami žiadne iné zmluvné podmienky tretích strán, ani žiadne obchodné zákony.
Prenajímateľ prehlasuje, že všetky Zariadenia ním poskytované na krátkodobý prenájom sú v jeho vlastníctve, alebo vo vlastníctve jeho zmluvného
partnera a Prenajímateľ je oprávnený poskytnúť ich za poplatok ďalšej
osobe, tj. Nájomcovi.
SPÔSOB UZATVÁRANIA ZMLÚV
Nájomca telefonicky, osobne, alebo prostredníctvom elektronickej pošty
zarezervuje požadované Zariadenie u Prenajímateľa.
Pokiaľ Prenajímateľ prostredníctvom elektronickej pošty potvrdí prijatie
objednávky urobenej telefonicky, alebo prostredníctvom elektronickej
pošty, týmto potvrdením objednávky zo strany Prenajímateľa dôjde k uzatvoreniu Zmluvy. V prípade osobnej rezervácie Zariadenia u Prenajímateľa vzniká Zmluva jej písomným vyhotovením. Neoddeliteľnou súčasťou
Zmluvy sú aj tieto Podmienky, priložené k potvrdeniu objednávky.
Ak nedôjde k potvrdeniu, alebo odmietnutiu objednávky Nájomcovi do 3
pracovných dní odo dňa doručenia objednávky Prenajímateľovi, má sa za
to, že objednávka nebola Prenajímateľom prijatá.
STORNO OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRED JEJ ZAPOČATÍM
Nájomca je oprávnený stornovať objednávku urobenú telefonicky či prostredníctvom elektronickej pošty bez nároku Prenajímateľa na náhradu
škody či akýchkoľvek súvisiacich nákladov do 24 hodín pred začiatkom
nájmu podľa Zmluvy. Stornovanie objednávky Nájomcom môže byť vykonané písomne, elektronickou poštou (e-mailom), ale aj telefonicky s
následným písomným alebo elektronickým (e-mailom) potvrdením bezprostredne po vykonaní telefonického stornovania.
Uzatvorením Zmluvy vzniká záväzok Nájomcu prevziať Zariadenie špecifikované v potvrdení objednávky. V prípade, že Nájomca neprevezme objednané Zariadenia v stanovenom termíne, alebo na dohodnuté obdobie,
nezbavuje sa Nájomca povinnosti zaplatiť Nájomné v plnej výške a za celú
dobu nájmu.
Ustanovením čl. 3.2 Podmienok nie sú dotknuté práva Nájomcu, pokiaľ je
spotrebiteľom, na odstúpenie od Zmluvy podľa Občianskeho zákonníka.
TRVANIE ZMLUVY
Nájom sa uzatvára na dohodnutú dobu určitú uvedenú v Zmluve, pričom
prvým dňom nájmu je deň stanovený v Zmluve bez ohľadu na to, či Nájomca Zariadenie prevezme alebo nie.
Nájom zaniká uplynutím dohodnutej doby, vrátením, či odobratím Zariadenia Prenajímateľom, alebo odstúpením od Zmluvy v súlade s týmito
Podmienkami.
Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu je Prenajímateľ oprávnený od
zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade, že (i) Nájomca podstatne, alebo
aspoň dvakrát nepodstatne poruší Zmluvu, (ii) má Prenajímateľ podozrenie na to, že v dôsledku porušenia, alebo hroziaceho porušenia Zmluvy
Nájomcom môže Prenajímateľovi vzniknúť škoda, alebo iná ujma, (iii) v prípade zahájenia konkurzného konania proti Nájomcovi, alebo (iv) v prípade
vstupu Nájomcu do konkurzu. Prenajímateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy
odstúpiť v prípade omeškania Zábezpeky v zmysle čl. 5 týchto Podmienok, alebo v prípade omeškania Nájomcu s vrátením Zariadenia.
Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok Prenajímateľa na úhradu
dohodnutého Nájomného, resp. jeho alikvotnej časti po dobu trvania
nájmu (alebo aj po jeho skončení za dobu do vrátenia Zariadenia Prenajímateľovi), ani nárok na náhradu škody, úhradu nákladov a úrokov vzniknutých v súvislosti s nájmom, a to aj za dobu nasledujúcu po skončení
Zmluvy a to až do okamihu vrátenia Tovaru Prenajímateľovi.
Všetky prípady, kedy je Prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť sa súčasne považujú za prípady podstatného porušenia Zmluvy Nájomcom.
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ZÁBEZPEKA
Nájomca sa zaväzuje zložiť Prenajímateľovi zábezpeku (kauciu) vo výške
uvedenej v cenníku Prenajímateľa („Zábezpeka“) pri prevzatí Zariadenia.
Zábezpeka bude Prenajímateľovi zo strany Nájomcu zložená v hotovosti
či prevodom blokácie na platobnej karte Nájomcu, a to podľa technických
možností a voľby Prenajímateľa. Prenajímateľ môže podľa svojej úvahy
umožniť Nájomcovi iný spôsob zloženia Zábezpeky, najmä bezhotovostným prevodom na základe vystaveného daňového dokladu.
Prenajímateľ je oprávnený zábezpeku čerpať na úhradu Nájomného po
splatnosti, prípadne na úhradu akejkoľvek pohľadávky Nájomcu plynúcej
zo Zmluvy, najmä na úhradu na opravu Zariadenia pri jeho poškodení.
Nájomca sa zaväzuje Zábezpeku v priebehu nájmu doplniť a to do 3 dní
od doručenia písomnej výzvy Prenajímateľa na jej doplnenie.
Ku dňu ukončenia Zmluvy je Prenajímateľ oprávnený započítať všetky nesplatené záväzky Nájomcu oproti zloženej Zábezpeke. V prípade, že budú
zo strany Nájomcu všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy uhradené riadne
a včas, zaväzuje sa Prenajímateľ Zábezpeku, príp. jej nezapočítanú časť,
vrátiť Nájomcovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od
skončenia nájmu a vrátenia Zariadenia Prenajímateľovi. Doba pre vrátenie
Zábezpeky zo strany Prenajímateľa môže byť Prenajímateľom jednostranne predĺžená o dobu nevyhnutnú pre uskutočnenie opravy Zariadenia
a vyčíslenie nákladov takej opravy.
O uhradení Zábezpeky vystaví Prenajímateľ Nájomcovi potvrdenie.
NÁJOMNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY
Nájomca sa zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi za požičanie Zariadenia nájomné vo výške stanovenej v cenníku Prenajímateľa („Nájomné“).
Nájomca berie na vedomie, že súčasťou Nájomného nie je úhrada príslušenstva Zariadenia, ani prevádzkových kvapalín a iných médií a spotrebného materiálu, ktoré si Nájomca obstará a hradí zvlášť.
Nájomca sa zaväzuje uhradiť Nájomné pri prevzatí Zariadenia podľa čl. 7
Prenajímateľovi a to v hotovosti, alebo bezhotovostnou platbou pri prevzatí
Zariadenia Prenajímateľovi, alebo bezhotovostným prevodom na základe
a v súlade s Prenajímateľom vystavenou faktúrou.
K úhrade Nájomného za prenájom Zariadenia vystaví Prenajímateľ Nájomcovi daňový doklad (faktúru), a to pri prevzatí Zariadenia Nájomcom.
Prenajímateľ je oprávnený započítať pohľadávku na uhradenie Nájomného, vrátane súvisiacich pohľadávok, proti pohľadávke Nájomcu na vrátenie Zábezpeky.
V prípade prekročenia dohodnutej doby prenájmu Zariadenia vzniká Prenajímateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. 9 týchto Podmienok.
V prípade omeškania Nájomcu s úhradou Nájomného vzniká Prenajímateľovi nárok na úhradu zákonného úroku z omeškania a súvisiacich
nákladov. V prípade, že je Nájomca, ktorý nie je spotrebiteľom, v omeškaní s úhradou Nájomného, je povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvný
úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý, aj začatý, deň
omeškania, ako aj na úhradu s tým súvisiacich nákladov.
SPÔSOB A MIESTO PLNENIA
Prenajímateľ je povinný dodať Nájomcovi Zariadenie objednané v súlade
s týmito Podmienkami v termíne dohodnutom v Zmluve, najneskôr však
v prvý deň Zmluvou dohodnutého nájmu.
Prenajímateľ dodá Zariadenie Nájomcovi osobne vo svojej prevádzke určenej za základe Zmluvy.
Prenajímateľ pripraví Zariadenie Nájomcovi tak, aby si ho mohol Nájomca
v stanovený deň kedykoľvek počas otváracej doby zvolenej pobočky vyzdvihnúť.
Prenajímateľ pred odovzdaním Zariadenia skontroluje spoločne s Nájomcom opotrebenie Zariadenia, kompletnosť Zariadenia a pred odovzdaním
Zariadenie Nájomcovi predvedie funkčnosť Zariadenia krátkodobým
spustením Zariadenia a poučí ho o správnom používaní Zariadenia.
O odovzdaní a prevzatí Zariadenia Nájomcom Zmluvné strany podpíšu
odovzdávací protokol, ktorý bude obsahovať špecifikáciu prevzatého Zariadenia. Tento odovzdávací protokol bude obsahovať minimálne nasledujúce údaje:
identifikačné údaje Zmluvných strán,
a)
číslo odovzdávacieho protokolu, číslo objednávky,
b)
množstvo a druh zariadenia,
c)
informácie o prípadných vadách a opotrebení,
d)
dátum dodania,
e)
pečiatka a podpis Prenajímateľa, podpis Nájomcu.
Podpisom odovzdávacieho protokolu v zmysle čl. 7.4 týchto Podmienok
Nájomca potvrdzuje, že si Zariadenie prezrel a jeho stav vyhodnotil ako
bezchybný s výnimkou vád uvedených v odovzdávacom protokole a Nájomca ďalej potvrdzuje, že bol Prenajímateľom oboznámený a poučený
o riadnej obsluhe Zariadenia.
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Nájomca sa zaväzuje vrátiť Zariadenie v dohodnutom termíne a v stave,
v akom sa nachádzalo pri jeho prevzatí (s prihliadnutím k bežnému opotrebeniu). Nájomca je povinný vrátiť Zariadenie čisté, roztriedené a zabalené
rovnakým spôsobom ako pri jeho prevzatí. V prípade nedostatočného
roztriedenia či vyčistenia Zariadenia budú Nájomcovi vyúčtované náklady
spojené s roztriedením, príp. čistením Zariadenia, s čím Nájomca výslovne
súhlasí.
7.8 Náklady na vrátenie Zariadenia po ukončení nájmu hradí Nájomca. Nájomca je povinný vrátiť Zariadenie osobne na pobočke Prenajímateľa,
z ktorého bolo Zariadenie poskytnuté, a to počas otváracej doby príslušnej pobočky Prenajímateľa.
7.9 Pri prevzatí tovaru, po ukončení nájmu, vykoná Prenajímateľ kontrolu
Zariadenia, ako je uvedené v čl. 7.4 Podmienok, o čom vyhotoví Prenajímateľ protokol.
8
PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA
8.1 Prenajímateľ prenechá Zariadenie Nájomcovi tak, aby ho mohol užívať na
dohodnutý, alebo obvyklý účel.
8.2 Prenajímateľ sa zaväzuje zaistiť Nájomcovi nerušené užívanie Zariadenia
po celú dobu nájmu.
8.3 Prenajímateľ Nájomcovi odovzdá doklady, ktoré sa k Zariadeniu vzťahujú a sú nutné k užívaniu Zariadenia (certifikáty, návody, technické listy
apod.). Spoločne s dokladmi budú odovzdané tieto Podmienky.
8.4 Prenajímateľ Nájomcovi nezodpovedá za vady, o ktorých v čase uzatvorenia Zmluvy Zmluvné strany vedeli, alebo ktoré nebránia užívaniu
Zariadenia.
8.5 Prenajímateľ má právo požadovať od Nájomcu predloženie dokladu totožnosti Nájomcu.
9
PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU
9.1 Nájomca sa zaväzuje Zariadenie užívať v súlade s pokynmi Prenajímateľa,
návodom na použitie, technickým určením, účelom nájmu a relevantnými
dokumentami k Zariadeniu. Nájomca je povinný nepoužívať Zariadenie
spôsobom, ktorý je v rozpore s bezpečnostnými, požiarnymi, ekologickými, hygienickými a inými predpismi.
9.2 Nájomca je povinný všetky osoby s ním spolupracujúce poučiť o správnom používaní Zariadenia.
9.3 Nájomca sa zaväzuje umožniť Prenajímateľovi prístup k Zariadeniu z dôvodu kontroly kedykoľvek po dobu trvania nájmu podľa Zmluvy.
9.4 Nájomca je povinný dodržiavať všetky relevantné zákonné povinnosti
viažúce sa na predmet nájmu. Nájomca nemá oprávnenie dať Zariadenie
do prenájmu / k používaniu tretej osobe.
9.5 Nájomca je zodpovedný v prípade straty a vzniku škody na Zariadení po
celú dobu nájmu. Nájomca sa zaväzuje skladovať Zariadenie tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či odcudzeniu.
9.6 Pri poškodení alebo nadmernom znečistení Zariadenia, ktoré nezodpovedá bežnému užívaniu, bude Prenajímateľ požadovať úhradu nákladov
spojených s opravou a čistením, príp. náhradu zníženia hodnoty Zariadenia, s čím Nájomca súhlasí.
9.7 Počas nájmu je Nájomca povinný vykonávať všetky bežné úkony údržby,
najmä tie, ktoré sú stanovené v návode na obsluhu a údržbu Zariadenia
a presne dodržiavať ich stanovené lehoty. V prípade, že Nájomca nedodrží
predpísané úkony pravidelnej údržby a obsluhy Zariadenia, môže Prenajímateľ odstúpiť od Zmluvy.
9.8 Nájomca nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy a opravy Zariadenia. Pokiaľ na Zariadení svieti signalizačná kontrolka (napr. červenej farby), znamená to potrebu opravy alebo servisu, odovzdá Nájomca takéto
Zariadenie späť Prenajímateľovi, ktorý mu (ak sa nejedná o poškodenie
Zariadenia z dôvodu na strane Nájomcu) poskytne náhradné Zariadenie,
alebo zľavu z Nájomného. V opačnom prípade nahradí Nájomca Prenajímateľovi škodu tým spôsobenú, vrát. nákladov na opravu.
9.9 Zariadenie zostáva vo vlastníctve Prenajímateľa, resp. jeho zmluvného
partnera. Nájomca sa zaväzuje chrániť Zariadenie proti nárokom tretích
strán a Zariadenie nepreviesť, nezastaviť, nezaťažiť zádržným alebo iným
právom v prospech tretej osoby. Nájomca sa ďalej zaväzuje okamžite informovať Prenajímateľa o všetkých nárokoch, ktoré voči Zariadeniu uplatní
akákoľvek tretia strana.
9.10 Nájomca sa zaväzuje Zariadenie vrátiť v stave zodpovedajúcom dohodnutému spôsobu užívania Zariadenia, so všetkým príslušenstvom, doklady
a podklady.
9.11 V prípade, že nebude Zariadenie vrátené Nájomcovi ku dňu ukončenia
Zmluvy, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
výške dennej sadzby nájomného, zvýšené o 20% dennej sadzby nájomného, a to za každý deň omeškania Nájomcu s vrátením Zariadenia, až do
dňa vrátenia Zariadenia Prenajímateľovi. Uhradením zmluvnej pokuty nie
je dotknuté právo Prenajímateľa na úhradu tým spôsobenej škody.
9.12 V prípade, že nebude Zariadenie vrátené Nájomcom ani do 30 dní od
ukončenia Zmluvy, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú
pokutu vo výške ceny nového Zariadenia. Uhradením zmluvnej pokuty nie
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je dotknuté právo Prenajímateľa na náhradu tým spôsobenej škody.
10 ZODPOVEDNOSŤ
10.1 V prípade, že sa vyskytnú na Zariadení, príslušenstve, alebo príslušnej dokumentácii vady, alebo nedostatky, je Nájomca bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 24 hodín od ich zistenia, povinný o nich písomne informovať
Prenajímateľa. Rovnakú povinnosť má Nájomca voči Prenajímateľovi aj
v prípade, keď dôjde ku strate či zničeniu Zariadenia.
10.2 Nájomca je povinný Prenajímateľovi nahradiť škodu vzniknutú na Zariadení v priebehu doby nájmu Zariadenia. Pri väčších poškodeniach, poruchách a haváriách Zariadenia, ktoré boli zapríčinené Nájomcom, tento
hradí všetky náklady vzniknuté z odstránením poruchy a zároveň hradí
nájomné v priebehu celej doby opravy, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
10.3 Prenajímateľ nezodpovedá Nájomcovi ani žiadnym tretím osobám za škody, ktoré vznikli Nájomcovi, alebo tretím osobám v súvislosti s použitím
Zariadenia, s výnimkou zákonnej zodpovednosti za škodu Prenajímateľa.
10.4 V prípade porušenia podstatnej zmluvnej, alebo inej povinnosti sa zodpovednosť Prenajímateľa obmedzuje na náhradu skutočnej a predvídateľnej
škody, najviac však do hodnoty celkovej výšky Nájomného podľa Zmluvy;
náhrada ušlého zisku je vylúčená. V prípade vady Zariadenia (vzniknutej
predchádzajúcim prenájmom Zariadenia), alebo v prípade, že Nájomcom
objednaný tovar nie je k dispozícii skladom, vyhradzuje si Prenajímateľ
právo na dodanie iného Zariadenia obdobných parametrov a výkonových
charakteristík. V prípade vzniku zodpovednosti Prenajímateľa za škodu
vzniknutú Nájomcovi v súvislosti so Zariadením sa zodpovednosť za škodu
obmedzuje maximálne na výšku dohodnutého Nájomného podľa Zmluvy.
10.5 V prípade, že vada znemožňuje riadnemu užívaniu Zariadenia, a nebola spôsobená jednaním Nájomcu, alebo ním poverenej osoby v rozpore
s riadnym užívaním Zariadenia, prípadne ak sa nejedná o vadu, za ktorú
Nájomca zodpovedá, zaväzuje sa Prenajímateľ poskytnúť Nájomcovi zľavu
z Nájomného v primeranej výške podľa dĺžky opravy. Namiesto zľavy môže
Prenajímateľ podľa svojho uváženia Nájomcovi poskytnúť náhradné Zariadenie obdobného charakteru a vlastností. V takomto prípade je Prenajímateľ oprávnený vyžadovať od Nájomcu predčasné vrátenie pôvodného
Zariadenia za účelom opravy.
10.6 Prenajímateľ je oprávnený požadovať predčasné vrátenie Zariadenia v prípade, keď sa jedná o vlastníctvo tretej osoby a táto tretia osoba uplatní
nárok na vrátenie predmetného zariadenia voči Prenajímateľovi.
10.7 Prenajímateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú Nájomcovi, či akejkoľvek
inej osobe, spôsobenej znemožnením vydať Zariadenie Nájomcovi z dôvodu nevrátenia tohoto Zariadenia predchádzajúcim nájomcom.
11
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA PRE SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY
11.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené
v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a zavedenia
korektných vzťahov medzi Prenajímateľom a Nájomcom v zmysle príslušných ustanovení platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
11.2 Svojim podpisom Nájomca potvrdzuje, že týmto všeobecným zmluvným
podmienkam porozumel a súhlasí s nimi.
11.3 V prípade, že dôjde medzi Prenajímateľom a Nájomcom k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže
Nájomca podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému
subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:
Slovenská obchodná inšpekcia
P.O.BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99 Bratislava
11.4 Nájomca môže tiež využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
12 SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory
vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak k dohode nedôjde budú sa riadiť
príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a ostatnými platnými predpismi Slovenskej republiky.
12.2 Nájomca berie na vedomie, že predávajúci spracováva jeho osobné údaje
v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Bližšie informácie sú k dispozícii na Zásady spracúvania osobných údajov (demos-trade.sk)
12.3 Tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením jeho noriem medzinárodného práva súkromného. Ustanovenia
zákona upravujúce pomery medzi stranami majú prednosť pred obchodnými zvyklosťami.
12.4 Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a sú uverejnené na
stránke Prenajímateľa www.demos-trade.com, vyvesené a k dispozícii na
prevádzkach Prenajímateľa, súčasťou pôvodnej dokumentácie Zariadenia
a Nájomca sa s nimi pred uzatvorením Zmluvy zoznámil a súhlasí s nimi.
12.5 Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.3.2021 a účinnosť dňom
podpisu Zmluvy.

421753

5,-

€ / deň*

Priamočiara píla
TRION PS 300 EQ-Plus

Zábezpeka 421435 | 135,- €

* ochrana pred ostrapmi, 2x pílový plátok, Systainer SYS3 M 137, zariadenie požičiavame
oproti zábezpeke, pozri podmienky požičovne na strane 3.
Použitie

Technické dáta

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výrezy pre drezy a varné dosky
Lícovacie práce pri nábytku, kuchynských linkách, budovaní interiérov
Rezanie kruhov a zaoblenie
Vyrezávanie začisťovacích líšt
Prirezávanie obrobkov
Oblúkové výrezy v trámoch
Rezanie zospodu

Výhody

Príkon: 720 W
Počet zdvihov: 1 000 – 2 900 min-¹
Stupňovitá regulácia kyvného zdvihu: 4,00
Šikmá poloha: 0 – 45°
Hĺbka rezu v dreve: 120,00 mm
Hĺbka rezu – neželezný kov: 20,00 mm
Hĺbka rezu – oceľ (mäkká): 10,00 mm
Hmotnosť: 2,40 kg
Druh pohonu: Sieť

• Integrované odsávanie
• Rezy bez ostrapov
• Rýchla výmena pílového plátku

Osvedčená pre univerzálne použitie
Priamočiara píla TRION – maximálne robustná, výkonná a ergonomická. Absolútna presnosť pre pravouhlé rezy zabezpečuje trojité vedenie pílového plátku s paralelne nastaviteľnými čeľusťami z tvrdokovu a ochrana pred ostrapmi vám ušetrí dodatočnú prácu. Vďaka perfektnej ergonómii a
ideálnemu ťažisku možno TRION ľahko a bezpečne viesť tiež pri ovládaní jednou rukou.
Systém rýchloupínania FastFix pre jednoduchú výmenu pílového plátku. Maximálna životnosť vďaka vysoko kvalitným súčastiam pohonu. Vysoký
rezný výkon (MMC Electronic).

Odporúčané príslušenstvo
U nás na zakúpenie
422211

FESTOOL Pílový list S 75/2,5/5

422216

FESTOOL Pílový list S 75/4 K/5

422212

FESTOOL Pílový list S 75/2,5 R/5

422217

FESTOOL Pílový list S 75/4/5

422213

FESTOOL Pílový list S 75/2,8/5

422218

FESTOOL Pílový list S 75/4 FSG/5
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421752

8,-

€ / deň*

Ponorná píla
TS 55 REBQ-Plus-FS – s lištou

Zábezpeka 421434 | 235,- €

* ochrana pred ostrapmi, kľúč šesťhran veľ. 5, pílový kotúč W48, priezor, Systainer SYS3 M 337, vodiaca lišta FS1400/2,
zariadenie požičiavame oproti zábezpeke, pozri podmienky požičovne na strane 3.
Použitie

Technické dáta

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presné ponorné rezy do hrúbky materiálu 55 mm
Perfektné prirezávanie interiérových dverí lištou
Vyrezávanie dilatačných škár u parketových podláh a drážok
Prirezávanie doskového materiálu
Prirezávanie a obrábanie sadrovláknitých dosiek

Výhody
•
•
•
•
•

Maximálna kvalita rezu
Presné nastavenie hĺbky
Čisté rezy na oboch stranách
MMC Electronic
Bezprašná práca

Príkon: 1 200 W
Voľnobežné otáčky: 2 000 – 5 800 min-¹
Priemer pílového kotúča: 160,00 mm
Rozsah uhla: -1 – 47°
Hĺbka rezu: 0 – 55 mm
Hĺbka rezu pri 45°: 43 mm
Ø prípojky pre odsávanie prachu: 27/36 mm
Hmotnosť: 4,50 kg
Druh pohonu: Sieť

Najlepšia ponorná píla, akú kedy Festool vyrobil
Vynikajúcim rysom je mimoriadne plochý kryt, ktorý je vďaka saciemu hrdlu umiestnenému vnútri rovný po celej dĺžke. Štíhla konštrukcia tak umožňuje
rezanie blízko okraja s minimálnou vzdialenosťou od steny 12 mm. Píla TS 55 R, voliteľne vybavená priezorom alebo zábranou, zaručuje ešte väčšiu
kontrolu a perfektné výsledky. Ďalšia zvláštnosť: novovyvinutý roztvárací klin. Vystupuje už pred pílovým kotúčom, zaisťuje bezpečnosť a navyše presné
nasadenie do už existujúcej škáry rezu. Alebo rozšírené nastavenie uhlu a dvojitý ukazovateľ pre nastavenie hĺbky rezu. Ako záruka ešte väčšej presnosti
a jednoduchého ovládania. Nastavenie uhlu s funkciou šikmého rezu od -1° do 47°.

Odporúčané príslušenstvo
U nás na zapožičanie
421767
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FESTOOL Špeciálny pílový kotúč 160x2,2x20 TF48

421754

10,€ / deň*

Kapovacia píla
KAPEX KS 60 E-Set

Zábezpeka 421436 | 330,- €

* kľúč šesťhran veľ. 6, LED svetlo, stolárske zvierky FSZ 120, uhlová jednotka, univerzálny pílový kotúč W36, zvýšenie,
zariadenie požičiavame oproti zábezpeke, pozri podmienky požičovne na strane 3.
Použitie

Technické dáta

• Skracovanie dosiek a panelov až 305 × 60 mm
• Skracovanie líšt, profilov a hranolov do hrúbky 60 mm
• Uhlovo presné prispôsobovanie soklových a stropných líšt
bez výpočtu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výhody
•
•
•
•
•
•

Neobmedzená mobilita
Maximálna presnosť
Mimoriadna mnohostrannosť
Aj pre dlhé obrobky
Optimálny výhľad na nárys
Pre pravákov aj ľavákov

Príkon: 1 200 W
Voľnobežné otáčky: 1 300 – 3 500 min-¹
Priemer pílového kotúča: 216,00 mm
Hĺbka rezu 90°/90°: 305 × 60 mm
Hĺbka rezu pri 45°/90°: 215 × 60 mm
Hĺbka rezu 45°/45° (vľavo): 215 × 40 mm
Uhol sklonu: 47/46°
Úhel úkosu: 60/60°
Rozmery (Š × H × V): 661 × 475 × 430 mm
Ø prípojky pre odsávanie prachu: 27/36 mm
Hmotnosť: 17,80 kg
Hĺbka rezu 60°/90°: 150 × 60 mm
Hĺbka rezu 45°/45° (vpravo): 215 × 20 mm
Druh pohonu: Sieť

Mobilita, mnohostranné použitie a najlepšie výsledky – perfektná kombinácia
Píla Kapex KS 60 sa zrieka všetkého, čo je na montáži zbytočné. Napríklad každého zbytočného gramu hmotnosti. Zato presvedčí ergonomicky umiestnenými držadlami, navijakom kábla a prepravnou poistkou. A mimoriadne kompaktnou konštrukciou vďaka zarovnaným vodiacim tyčiam. Ohľadom
presnosti a rozmanitosti použitia nerobí žiadne kompromisy: s obojstranným pokosovým uhlom až 60 stupňov a obojstranným uhlom sklonu až 46,
resp. 47 stupňov. Dvojitý vodiaci stĺpik uložený v dvojitom guľôčkovom ložisku pritom zaručuje bezpečné a bezproblémové vedenie pílového kotúča.
Vďaka ďalším početným dômyselným detailom, ako napríklad LED tieňové svetlo, výsuvný rozširovací diel stola, prídavná drážkovacia funkcia alebo
uhlová jednotka, predstavuje KAPEX KS 60 perfektnú kombináciu mobility, mnohostranného použitia a najlepších výsledkov. LED tieňové svetlo pre
presné sledovanie línie rezu. Ešte mobilnejšia s podstavcom: podstavec UG-KAPEX plní opornú a transportnú funkciu v jednom. Obmedzenie hĺbky
rezu pre rýchle vytváranie drážok. Pre čistý vzduch a zdravé pracovné prostredie: odsávacie zariadenie odsáva v kombinácii s mobilným vysávačom
Festool prach tam, kde vzniká. Práca vždy prispôsobená druhu materiálu: pílové kotúče Festool sú ideálne prispôsobené pre KAPEX KS 60 a príslušné
materiály.

Odporúčané príslušenstvo
U nás na zapožičanie
421768

FESTOOL Špeciálny pílový kotúč 260x2,5x30 WZ/FA64

www.demos-trade.com | 7

421748

4,-

€ / deň*

Akumulátorový vŕtací skrutkovač
TXS 2,6-Plus
Zábezpeka 421430 | 100,- €
* 2× akumulátor, nabíjačka, bit PZ 2, magnetický držiak, 2× skľučovadlo, spona na opasok, Systainer SYS3 M 137,
zariadenie požičiavame oproti zábezpeke, pozri podmienky požičovne na strane 3.
Použitie

Technické dáta

• Vŕtanie a skrutkovanie do dreva, kovu a plastu
• Montáž nábytku a kuchynských liniek
• Montáž soklových líšt, zásuviek, svietidiel, záclon, obloženie dverí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výhody
• Rýchlovýmenný systém CENTROTEC
• Skľučovadlo pre štandardné nástroje
• Optimálne osvetlenie

Napätie akumulátoru: 10,8 V
Stupne: 2
Voľnobežné otáčky 1./2. rýchlosť: 0 – 430/0 – 1300 min-¹
Priemer vŕtania drevo/oceľ: 12/8 mm
Nastavenie krútiaceho momentu 1./2. rýchlosť: 0,3 – 3,4 Nm
Max. krútiaci moment drevo/oceľ: 10/16 Nm
Upínací rozsah skľučovadla: 1 – 10 mm
Kapacita akumulátoru: 2,6 Ah
Hmotnosť s akumulátorom: 0,9 kg
Druh pohonu: Akumulátor

Nie je nutné byť veľký, aby sa dosiahli veľké výsledky
Ľahký, ale napriek tomu pôsobivo silný. 10,8 V aku skrutkovač TXS s ergonomickým tvarom T presvedčí pozoruhodným krútiacim momentom, ktorý
energicky zaberie aj na zle prístupných miestach. S extrémne kompaktnou konštrukciou a vyváženým rozložením hmotnosti ideálny pre prácu nad
hlavou. Vďaka vytrvalým lítium-iónovým akumulátorom s ukazovateľom stavu nabitia, rychlovýmennému systému CENTROTEC, dvanásťstupňovému
nastaveniu a vypínaniu krútiaceho momentu je dôsledne zameraný na profesionálnu prácu.

Odporúčané príslušenstvo
U nás na zapožičanie
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U nás na zakúpenie

421778

BOSCH sada bitov Robust-Line Extra hart

422209

BOSCH 7-dielná sada vrt drevo

421779

SPAX Bit check sada bitov s magnetickým držiakom

422210

BOSCH 7-dielná sada vrt kov

421780

FESTOOL Kazeta s bitmi BIT/BH-SORT/31x

421749

4,-

€ / deň*

Akumulátorový vŕtací skrutkovač
TXS 2,6-Set
Zábezpeka 421431 | 115,- €
* 2× akumulátor, nabíjačka MXC, bit PZ 2, magnetický držiak, 2× skľučovadlo, spona na opasok, Systainer SYS3 M
137, uhlový nadstavec XS, zariadenie požičiavame oproti zábezpeke, pozri podmienky požičovne na strane 3.
Použitie

Technické dáta

• Vŕtanie a skrutkovanie do dreva, kovu a plastu
• Montáž nábytku a kuchynských liniek
• Montáž soklových líšt, zásuviek, svietidiel, záclon, obloženie
dverí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výhody
• Rýchlovýmenný systém CENTROTEC
• Skľučovadlo pre štandardné nástroje
• Optimálne osvetlenie

Napätie akumulátoru: 10,8 V
Stupne: 2
Voľnobežné otáčky 1./2. rýchlosť: 0 – 430/0 – 1300 min-¹
Priemer vŕtania drevo/oceľ: 12/8 mm
Nastavenie krútiaceho momentu 1./2. rýchlosť: 0,3 – 3,4 Nm
Max. krútiaci moment drevo/oceľ: 10/16 Nm
Upínací rozsah skľučovadla: 1 – 10 mm
Kapacita akumulátoru: 2,6 Ah
Hmotnosť s akumulátorom: 0,9 kg
Druh pohonu: Akumulátor

Nie je nutné byť veľký, aby sa dosiahli veľké výsledky
Ľahký, ale napriek tomu pôsobivo silný. 10,8 V aku skrutkovač TXS s ergonomickým tvarom T presvedčí pozoruhodným krútiacim momentom, ktorý
energicky zaberie aj na zle prístupných miestach. S extrémne kompaktnou konštrukciou a vyváženým rozložením hmotnosti ideálny pre prácu nad
hlavou. Vďaka vytrvalým lítium-iónovým akumulátorom s ukazovateľom stavu nabitia, rychlovýmennému systému CENTROTEC, dvanásťstupňovému
nastaveniu a vypínaniu krútiaceho momentu je dôsledne zameraný na profesionálnu prácu.

Odporúčané príslušenstvo
U nás na zapožičanie
421778

BOSCH sada bitov Robust-Line Extra hart

421779

SPAX Bit check sada bitov s magnetickým držiakom

421780

FESTOOL Kazeta s bitmi BIT/BH-SORT/31x

U nás na zakúpenie
422209

BOSCH 7-dielná sada vrt drevo

422210

BOSCH 7-dielná sada vrt kov
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421747

6,-

€ / deň*

Akumulátorový vŕtací skrutkovač
T 18+3 HPC 4,0 I-Plus
Zábezpeka 421429 | 195,- €
* 2× akumulátor, rýchlonabíjačka, bit PZ 2, magnetický držiak, 2× skľučovadlo, spona na opasok, Systainer SYS3 M 187,
zariadenie požičiavame oproti zábezpeke, pozri podmienky požičovne na strane 3.
Použitie

Výhody

Technické dáta

• Vŕtanie a skrutkovanie do
dreva, kovu a plastu
• Montáž nábytku,
kuchynských liniek a zásten
• Montáž kovania, dverí, okien
a líšt
• Výroba spodných drevených
konštrukcií
• Ploty, pergoly, prístrešky pre
autá, markízy

• Mimoriadne ľahký s dlhou
výdržou
• Mimoriadne mobilný s
integráciou do vozidiel
• Rýchlovýmenný systém
CENTROTEC
• Skľučovadlo pre
štandardné nástroje
• Optimálny vývin sily a
osvetlenie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Napätie akumulátoru: 18 V
Stupne: 2
Voľnobežné otáčky 1./2. rýchlosť: 0 – 450/0 – 1500 min-1
Priemer vŕtania drevo/oceľ: 45/13 mm
Nastavenie krútiaceho momentu 1./2. rýchlosť:
0,8 – 8/0,5 – 6 Nm
Max. krútiaci moment drevo/oceľ: 35/50 Nm
Upínací rozsah skľučovadla: 1,5 – 13 mm
Kapacita akumulátoru: 4,00 Ah
Hmotnosť s akumulátorom: 1,70 kg
Druh pohonu: Akumulátor

Pre rýchle striedanie vŕtania a skrutkovania
Pre úplnú flexibilitu pri vŕtaní a skrutkovaní: plne elektronické nastavenie krútiaceho momentu, rýchlovýmenný systém CENTROTEC, uhlový a excentrický nadstavec a hĺbkový doraz zvládnu každé vŕtanie a skrutkovanie. Vďaka kombinácii akumulátora Li-HighPower a bezuhlíkového a teda bezúdržbového motora EC-TEC je akumulátorový vŕtací skrutkovač T 18+3 ľahký a vyznačuje sa dlhou životnosťou a výdržou. Akumulátor Li-HighPower má akumulátorové články odolné voči vysokému prúdu. Plne elektronické nastavenie a vypínanie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie. Skrutkovač
v Systainere³ je možno pre jednoduchú prepravu z dielne na stavbu perfektne integrovať do vstavaných systémov pre vozidlá Bott. Systainery³ sú
navzájom kompatibilné a dajú sa spájať so všetkými predchádzajúcimi generáciami Systainer, mobilnými vysávačmi a mnohým ďalším systémovým
príslušenstvom, ako napr. pojazdným vozíkom alebo mobilnou dielňou.

Odporúčané príslušenstvo
U nás na zapožičanie

U nás na zakúpenie

421778

BOSCH sada bitov Robust-Line Extra hart

422209

BOSCH 7-dielná sada vrt drevo

421779

SPAX Bit check sada bitov s magnetickým držiakom

422210

BOSCH 7-dielná sada vrt kov

421780

FESTOOL Kazeta s bitmi BIT/BH-SORT/31x

10 |

421751

6,-

€ / deň*

Akumulátorový rázový uťahovák
TID 18 C 3,1-Plus

Zábezpeka 421433 | 195,- €

* 2× akumulátor, rýchlonabíjačka, spona na opasok, Systainer SYS3 M 187,
zariadenie požičiavame oproti zábezpeke, pozri podmienky požičovne na strane 3.
Použitie

Výhody

Technické dáta

•
•
•
•
•

• Režim T
• Tangenciálny rázový
mechanizmus
• Kompaktná konštrukcia
• Upínanie nástroja ¼“
• Univerzálny
akumulátorový systém

• Napätie akumulátoru: 18 V
• Stupne: 3 + T-Modus
• Voľnobežné otáčky 1./2./3. stupeň:
0 – 1200/0 – 2000/0 – 3200 min-¹
• Max. počet príklepov: 4500,00 min-¹
• Max. krútiaci moment: 180,00 Nm
• Max. veľkosť skrutky do mäkkého dreva: 8 × 220 mm
• Upínanie nástrojov: 1/4“
• Kapacita akumulátoru: 3,10 Ah
• Hmotnosť s akumulátorom: 1,30 kg
• Druh pohonu: Akumulátor

Skrutkovanie do dreva, kovu a plastu
Montáž nábytku a kuchynských liniek
Montáž kovania, zadných stien, líšt
Montáž dverí a okien
Ploty, pergoly, prístrešky pre autá,
markízy
• Výroba spodných drevených
konštrukcií

Pre neprekonateľnú radosť z otáčania
Kompaktný silák presvedčí vďaka mimoriadne robustnému príklepovému mechanizmu s mimoriadnou životnosťou. Perfektná súhra bezuhlíkového motoru EC TEC najnovšej generácie a akumulátoru zabezpečuje maximálny výkon a výdrž. Navyše TID 18 s ¼“ upínaním nástrojov točí výhradne skrutkou
– nie zápästím: zabezpečuje to tangenciálny príklepový mechanizmus bez unavujúceho spätného rázu. Vďaka hmotnosti len 960 gramov umožňuje toto
náradie vytrvalú prácu bez únavy. Maximálny výkon: vďaka mimoriadne silnému, bezuhlíkovému motoru EC-TEC Motor s dlhou životnosťou a s tromi stupňami otáčok, krútiacemu momentu 180 Nm a prídavnému režimu T špeciálne pre samorezné skrutky. Flexibilný akumulátorový systém: pre práce, pri
ktorých je potrebný veľký výkon, poskytuje akumulátor 4,0 Ah Li-HighPower Compact ideálnu kombináciu sily, kompaktných rozmerov a malej hmotnosti.
Pre ešte menšiu hmotnosť pri nenáročnom skrutkovaní predstavuje správnu voľbu akumulátor 3,1 Ah Compact. Tento uťahovák je navyše komfortný: ¼“
upínanie bez použitia nástroja, integrovaná schránka na bity, optimálne osvetlenie pracovného priestoru pomocou LED svetla, spona na opasok, ktorú je
možné namontovať na obe strany.

Odporúčané príslušenstvo
U nás na zapožičanie
421778

BOSCH sada bitov Robust-Line Extra hart

421779

SPAX Bit check sada bitov s magnetickým držiakom

421780

FESTOOL Kazeta s bitmi BIT/BH-SORT/31x
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421750

10,€ / deň*

Akumulátorové vŕtacie kladivo
BHC 18 Li 5,2 I-Plus

Zábezpeka 421432 | 235,- €

* 2× akumulátor, rýchlonabíjačka, hĺbkový doraz, prídavná rukoväť, Systainer SYS3 M 187,
zariadenie požičiavame oproti zábezpeke, pozri podmienky požičovne na strane 3.
Použitie

Výhody

Technické dáta

• Vŕtanie do betónu, kameňa a muriva
s pneumatickým príklepom
• Pre nepretržité používanie
(interiéry, montáže, upevňovanie
tepelnoizolačných systémov)
• Vŕtanie a skrutkovanie bez príklepu
(navŕtanie dlaždíc)
• Zahlbovanie elektroinštalačných
krabíc do Ø 68 mm do vápenitého
pieskovca a muriva

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mimoriadna príklepová energia
Skvelý pre prácu nad hlavou
Možné vypnutie príklepu
Najľahší v tejto triede
Hĺbkový doraz
LED osvetlenie

Napätie akumulátoru: 18 V
Stupne: 1
Voľnobežné otáčky: 0 – 1 100 min-¹
Max. počet príklepov: 4895,00 min-¹
Max. priemer vrtákov v betóne: 18,00 mm
Priemer vŕtania vŕtacích koruniek max.: 68,00 mm
Max. krútiaci moment drevo/oceľ: 10/25 Nm
Upínanie nástrojov: SDS-Plus
Energia jednotlivého úderu: 1,80 J
Kapacita akumulátoru: 4,00 Ah
Hmotnosť s akumulátorom: 2,50 kg
Rozmery (D × Š × V): 280 × 88 × 237 mm
Druh pohonu: Akumulátor

Kompaktný silák. Vŕta s maximálnym výkonom
S tlmením vibrácií, ergonomickým tvarom C a hmotnosťou iba 2,5 kg (vrátane akumulátora 4,0 Ah Li-HighPower Compact) kombinuje akumulátorové
vŕtacie kladivo BHC 18 maximálny výkon s nízkou hmotnosťou – pre výkonné vŕtanie bez námahy aj v najtvrdších materiáloch. Vďaka bezuhlíkovému,
bezúdržbovému motoru EC-TEC je extrémne robustný a výkonný: s mimoriadnou príklepovou energiou vŕta BHC 18 výkonne do betónu, kameňa a
muriva. Integrované tlmenie vibrácií pritom zabraňuje prenášaniu energie príklepu do rúk. Malá hmotnosť, maximálny výkon: vďaka silnému motoru
EC-TEC a kompaktnej konštrukcii C. Aj bez príklepu: príklep je možné vypnúť napr. pri navŕtavaní dlaždíc. Pohodlné odsávanie: akumulátor komunikuje
cez Bluetooth® s modulom Bluetooth® mobilného vysávača CLEANTEC a automaticky spúšťa mobilný vysávač pri zapnutí akumulátorového náradia.
Výkonný akumulátor Li-HighPower: dostatočný výkon pre každé použitie, pričom je o 20 % ľahší a 50 % kompaktnejší než štandardný akumulátor 5,2 Ah.
Okrem toho extrémne dlho vydrží: akumulátory Li-HighPower Compact majú vďaka článkom odolným voči vysokému prúdu mimoriadne dlhú životnosť.

Odporúčané príslušenstvo
U nás na zapožičanie
421777

12 |

BOSCH 3dielna sada vrtákov do kladiv SDS plus-5X, pr. 6,8 a 10mm

421755

8,-

€ / deň*

Mobilný vysávač
CLEANTEC CTM MIDI I

Zábezpeka 421437 | 235,- €

* filtračný vak, hladká sacia hadica, filter, navijak kábla, odsávacia objímka s reguláciou, SYS-Dock s funkciou T-LOC,
zariadenie požičiavame oproti zábezpeke, pozri podmienky požičovne na strane 3.
Použitie

Výhody

Technické dáta

• Na zdravie škodlivý drevený prach
triedy prachu M s hraničnými hodnotami ≥ 0,1 mg/m³
• Odsávanie pre elektrické náradie
pre menšie a krátke brúsenie,
frézovanie, rezanie a vŕtanie
• Mobilné použitie pri servisných
a montážnych prácach a pre finálne
upratanie
• Hodí sa pre suché a mokré
sanie (pre mokré sanie je nutný
špeciálny filter)

• Integrovaná technológia
Bluetooth®
• Automatické
rozpoznávanie sacej
hadice
• Na prach triedy M
• Dotykové ovládanie
• Jednoduchšia
manipulácia
• Výmena filtra zvonku
• Manuálne čistenie
• Teleskopické držadlo
• Hladká sacia hadica

•
•
•
•
•
•
•
•

Príkon: 350 – 1 200 W
Max. objemový prúd: 3700,00 l/min
Max. podtlak: 24000,00 Pa
Plocha filtračnej patróny: 3369,00 cm²
Sieťový kábel s gumovou izoláciou: 7,50 m
Max. objem zbernej nádoby/filtračného vaku: 15/12,5 l
Rozmery (D × Š × V): 470 × 320 × 495 mm
Max. výkonové zaťaženie prístrojovej zásuvky:
2 200,00 W
• Trieda prachu: M
• Hmotnosť: 11,30 kg
• Druh pohonu: Sieť

Kompaktný, mobilný, premyslený
Malá hmotnosť, kompaktné rozmery a množstvo inovatívnych detailov – nový kompaktný vysávač CTM MIDI presvedčí na plnej čiare. Vysáva tiež
prach triedy prachu M. S intuitívnym dotykovým ovládaním, hladkou sacou hadicou a rovnou odkladacou plochou pre náradie a pracovný materiál.
S manuálnym čistením a výmenou hlavného filtra zvonku pre vytrvalú prácu šetrnú k zdraviu. S integrovanou technológiou Bluetooth® – automaticky
spustí mobilný vysávač cez akumulátor s Bluetooth® alebo pomocou diaľkového ovládania. A s vnútorným úložným rámom na hadicu, spojkou
Systainer T-LOC a praktickým navíjaním kábla pre poriadok a rýchlosť. To všetko dohromady zabezpečuje pri servisných a montážnych prácach úplne
komfortne čistý vzduch. Dotykové ovládanie pre intuitívne ovládanie mobilného vysávača. Vytrvalá práca až do úplného naplnenia filtračného vaku
vďaka manuálnemu čisteniu. Hladká sacia hadica s kónickým tvarom pre plynulé procesy bez zaháknutia a pre veľký sací výkon. Navíjanie kábla na
vonkajšej strane so sklopným mechanizmom pre ľahké odvíjanie. SYS-Dock s T-LOC pre spájanie Systainerov obratom ruky. Funkcia Bluetooth®
pre diaľkové zapínanie vysávača u akumulátorového náradia. Objem zbernej nádoby/filtračného vaku 15/12,5 l. Schválený pre triedu prachu M. S
manuálnym čistením filtra a filtračného vaku.

Odporúčané príslušenstvo
U nás na zapožičanie
421756

FESTOOL Renovačná čistiaca sada D 36 M-RS-Plus

U nás na zakúpenie
422219

FESTOOL Filtračný sáčok SC-FIS-CT MI/5/CT15
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421757

8,-

€ / deň*

Horná frézka
OF 1400 EBQ-Plus

Zábezpeka 421439 | 270,- €

* bočný doraz, horná odsávacia príruba, 2× klieštinové upínacie puzdro, kopírovací krúžok, lapač triesok, stranový kľúč veľ. 24, Systainer SYS 4 TL,
zariadenie požičiavame oproti zábezpeke, pozri podmienky požičovne na strane 3.
Použitie

Výhody

Technické dáta

• Zaobľovanie, fazetovanie, falcovanie a
profilovanie hrán
• Frézovanie oblúkov a výrezov s viacúčelovou
frézovacou šablónou
• Frézovanie drážok na zadných stenách alebo
zapúšťanie zvlakových líšt
• Frézovanie drážok pre Schallex, Kältefeind
alebo drážok automatického tesnenia dverí a
okien
• Frézovanie minerálnych materiálov
(max. Ø frézy 45 mm)

• Zdvih frézy 70 mm
• Presné jemné
nastavenie
• Paralelný doraz s
bleskurýchlou montážou
• Rýchla výmena frézy bez
použitia nástroja
• Pre rýchle striedanie
náradia
• Rýchlobrzda

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Príkon: 1 400 W
Voľnobežné otáčky: 10 000 – 22 500 min-¹
Priemer klieštiny: 6 – 12,7 mm
Rýchle prestavenie hĺbky fréz: 70,00 mm
Jemné nastavenie hĺbky fréz: 8,00 mm
Otvor stola: 63,00 mm
Ø prípojky pre odsávanie prachu: 27/36 mm
Hmotnosť: 4,5 kg
Druh pohonu: Sieť

Ideálne spojenie sily a komfortu
Šikovný multitalent: horná frézka OF 1400 váži iba 4,5 kg –jedna z najnižších hmotností náradia v tejto triede. Zdvih frézy 70 mm presvedčí
predovšetkým pri zapúšťaní kovania alebo frézovaní s frézovacími šablónami. Naviac má rozsiahlu výbavu, s ktorou možno zvládnuť takmer všetky úlohy
pri frézovaní.
Tuhá konštrukcia vďaka obojstrannej aretácii vodiacich stĺpikov. Pohodlná výmena frézy pomocou aretácie a račňového princípu. Jednoduché a na
1/10 mm presné nastavenie hĺbky frézovania. Rýchlobrzda a elektronika MMC. Výmena kopírovacieho krúžku bez použitia náradia. S lapačom triesok a
odsávacou prírubou sa odsaje pri frézovaní hrán až 99 % nečistôt.

Odporúčané príslušenstvo
U nás na zapožičanie
421769

FESTOOL Schránka na frézu Box-OF HW S8 Mix

421770

FESTOOL Drážkovacia fréza s vymeniteľnými reznými doštičkami HW S1

14 |

421758

5,-

€ / deň*

Modulová Hranová frézka
MFK 700 EQ/B-Plus

Zábezpeka 421440 | 155,- €

* klieštinové upínacie puzdro, stranový kľúč veľ. 19, Systainer SYS 2 T-LOC,
zariadenie požičiavame oproti zábezpeke, pozri podmienky požičovne na strane 3.
Použitie

Výhody

Technické dáta

• Hranová frézka špeciálne
k lícovanému frézovaniu a
zaobľovaniu presahov hrán
• Jedinečná brzda s guličkovým
ložiskom garantuje dokonalé
výsledky práce bez pruhov
• Lícovacie frézovanie šikmých
hrán 0 – 45 ° (v závislosti na
fréze) možné

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Univerzálne rozhranie
Posuvná dotyková pätka
Ochrana povrchu
Súčasné zarovnávacie frézovanie a
zaobľovanie
Bočný doraz s jemným nastavením
Výmena frézy behom niekoľkých sekúnd
Flexibilné umiestnenie motoru
Regulácia otáčok podľa druhu materiálu

Príkon: 720 W
Voľnobežné otáčky: 10 000 – 26 000 min-¹
Priemer klieštiny: 6 – 8 mm
Jemné nastavenie hĺbky fréz: 14,00 mm
Max. priemer frézy: 32,00 mm
Ø prípojky pre odsávanie prachu: 27 mm
Hmotnosť: 1,90 kg
Druh pohonu: Sieť

Úžasná variabilita
Vďaka modulárnej konštrukcii je MFK 700 všeumelec, ktorý vám ušetrí náklady: nemusíte meniť celú frézku, stačí len vymeniť stôl
frézky – a ste pripravení na všetky úlohy v oblasti frézovania rohov a hrán. Jednoducho nasadíte vhodný stôl – a už môžete frézovať
náglejky alebo drážky, zaobľovať hrany, profilovať a viac.
Dobrá viditeľnosť obrobku – odsávanie priamo na stole. Perfektné výsledky práce s presným jemným nastavením. Spoľahlivé vedenie
veľkou opornou doskou. Jedinečná brzda guľôčkového ložiska zaručuje prácu bez rýh.

Odporúčané príslušenstvo
U nás na zapožičanie
421771

FESTOOL Zaoblovacia fréza s vymeniteľnými reznými doštičkami S8 HW R2

421769

FESTOOL Schránka na frézu Box-OF HW S8 Mix
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421759

11,€ / deň*

Frézka na kolíkové otvory
DOMINO DF 500 Q-Set

Zábezpeka 421441 | 370,- €

* 3× doraz (priečny, pre lišty, prídavný), fréza DOMINO D5, stranový kľúč veľ. 8, Systainer SYS 2 T-LOC, zariadenie požičiavame oproti zábezpeke,
pozri podmienky požičovne na strane 3.
Použitie

Výhody

Technické dáta

• Výroba nábytku
• Vybavenie obchodov/
montáže interiérov
• Výroba okien
• Výstavníctvo
• Na spájanie dosiek,
zásuviek
• Na spájanie rámov a
konštrukcií

•
•
•
•
•

• Príkon: 420 W
• Voľnobežné otáčky: 25 500 min-¹
• Hĺbkový doraz pre nastavenie hĺbky frézovania:
12, 15, 20, 25, 28 mm
• Max. hĺbka frézovania: 28,00 mm
• Ø frézy na výrezy DOMINO: 4, 5, 6, 8, 10 mm
• Prestavenie frézovacej výšky: 5 – 30 mm
• Frézovanie v sklone: 0 – 90°
• Ø prípojky pre odsávanie prachu: 27 mm
• Hmotnosť: 3,20 kg
• Druh pohonu: Sieť

Princíp kývavého pohybu
Princíp oválnych otvorov
Inovatívny dorazový systém
Maximálna stabilita
Pre vnútorné a vonkajšie
použitie
• 100 % odolnosť proti
otáčaniu
• Ekologické
• Systémové príslušenstvo
DOMINO

Jednoduché presné spájanie
Oválny tvar, väčšia spojovacia plocha, väčšia stabilita. Systém DOMINO spája presnosť oválneho kolíka s flexibilitou tradičného plochého
čapu – perfektné riešenie pre spájanie dosiek. Systém sa skladá z frézky na kolíkové otvory DF 500, čapov DOMINO v rôznych veľkostiach
a mnohostranného príslušenstva pre zvláštne druhy použitia. Výsledok: mimoriadne stabilné, neviditeľné spoje. A DOMINO toho dokáže ešte
oveľa viac: spájanie konštrukcií, rámov, zásuviek...
Patentovaný a pri ručnom náradí ojedinelý princíp frézovania pre presnú a ľahkú prácu. Rýchlo a jednoducho nastaviteľné dorazy pre dosiahnutie
presných výsledkov. Maximálna stabilita a odolnosť proti skrúteniu spojov pomocou oválnych čapov DOMINO. Systémové príslušenstvo sa hodí
pre obe frézky na kolíkové otvory DOMINO. Mnohostranné použitie s veľkosťami kolíkov od 4 × 20 mm do 10 × 50 mm.

Odporúčané príslušenstvo
U nás na zakúpenie
422221

FESTOOL Domino SIPO 5x30/900 (3x300) MAU

422224

FESTOOL Domino SIPO 8x50/300 (3x100) MAU

422222

FESTOOL Domino SIPO 6x40/570 (3x190) MAU

422225

FESTOOL Domino SIPO 10x50/255 (3x85) MAU

422223

FESTOOL Domino SIPO 8x40/390 (3x130) MAU
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421760

5,-

€ / deň*

Jednoručný elektrický hoblík
EHL65 E EHL 65 EQ-Plus

Zábezpeka 421442 | 135,- €

* paralelný doraz, kľúč na vnútorný šesťhran veľ. 2, Systainer SYS 2 T-LOC, špirálový nôž, zariadenie požičiavame oproti zábezpeke,
pozri podmienky požičovne na strane 3.
Použitie

Výhody

Technické dáta

• Lícovacie práce a práce
na montáži
• Prehobľovanie
korpusov, krycích líšt,
soklov, lícovacích líšt,
dverí

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Perfektná manipulácia
Rýchla výmena noža
Mnohostranné
Plynulé nastavenie hĺbky rezu
Flexibilné odsávanie
Presné zrážanie hrán
Pre rýchle striedanie náradia
Chráni obrobok a nôž

Príkon: 720 W
Počet otáčok hobľovacieho hriadeľa: 15600,00 min-¹
Šírka hobľovacieho záberu: 65,00 mm
Uberanie materiálu: 0 – 4 mm
Max. hĺbka drážky: 23,00 mm
Ø prípojky pre odsávanie prachu: 27 mm
Hmotnosť: 2,40 kg
Druh pohonu: Sieť

Jednoduchá zmena – rozhodujúce zlepšenie
S hmotnosťou iba 2,4 kg a kompaktnou konštrukciou je elektrický hoblík EHL 65 nielen najľahší a najnižší jednoručný hoblík v tejto triede, ale aj
najsilnejší. Hĺbka hobľovania 4 mm, hĺbka drážky 23 mm a vynikajúce výsledné povrchy vďaka jedinečnému špirálovému nožu s rezom ťahom.
S mäkkou gumovou tlmiacou vložkou na rukoväti a nastavením hĺbky rezu, ovládaním jedným tlačidlom a protišmykovým drážkovaním na kryte
pre skvelé držanie. Hoblík tak možno ešte ľahšie viesť vodorovne aj zvisle, oboma rukami alebo jednou rukou, pravou aj ľavou. Hmotnosť iba
2,4 kg, kompaktná výška, Softgrip na rukoväti a nastavenie hĺbky úberu, drážkovanie pre ešte dokonalejšie držanie. Tiché náradie: špirálový
nôž umožňuje výrazne tichšiu prácu. Maximálna hĺbka hobľovania 4 mm a hĺbka drážky 23 mm – pre rýchlejšiu prácu a väčšiu flexibilitu.
Plynulé nastavenie hĺbky rezu a špirálový nôž pre vysoko kvalitné povrchy v najrôznejších oblastiach použitia. Efektívne odsávanie, ktoré možno
ľubovoľne pripojiť vľavo alebo vpravo. Bez prerušovania – vďaka rýchlej výmene noža s automatickým nastavením odpadá náročné nastavovanie
obežnej kružnice.
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421761

5,-

€ / deň*

Excentrická brúska
ETS 150/5 EQ-Plus

Zábezpeka 421443 | 155,- €

* brúsny tanier, filtračná kazeta, skrutkovač veľ. 5, Systainer SYS3 M 187, zariadenie požičiavame oproti zábezpeke,
pozri podmienky požičovne na strane 3.
Použitie

Výhody

Technické dáta

• Medzibrúsenie a hrubé
brúsenie lakov a tmelov
• Na rovinné plochy a
zaoblenie
• Dokončovacie brúsenie
plnív

• Menšia spotreba brusiva,
nižšie náklady
• Konštantné otáčky
• Optimálna kvalita povrchu
• Pre rýchle striedanie
náradia

•
•
•
•
•
•
•

Príkon: 310 W
Počet otáčok – excentrický pohyb: 4 000 – 10 000 min-¹
Brúsny zdvih: 5,00 mm
Vymeniteľný brúsny tanier Ø: 150,00 mm
Ø prípojky pre odsávanie prachu: 27 mm
Hmotnosť: 1,80 kg
Druh pohonu: Sieť

Ideálny na medzibrúsenie
Excentrická brúska ETS 150/5 je ideálna brúska pre brúsenie medzi lakovaním a so zdvihom 5 mm dosahuje najlepšiu kvalitu povrchu pri optimálnom úberovom výkone. Je vhodná na veľké plochy aj pre detailnú prácu – od zbrúsenia až po brúsenie medzi lakovaním. Či sa jedná o vrstvy
laku, okenné rámy alebo prírodné drevo, rovinné brúsenie alebo prebrúsenie kovových povrchov, tmel na sadrokartónových doskách alebo
stretávajúce sa žilkovanie dreva v rohoch – excentrická brúska ETS 150/5 je vo svojom živle aj na kritických miestach.
Brzda taniera pre bezpečnú a bezchybnú prácu bez nákladov na dodatočné opravy. Dlhá životnosť vďaka dvojradovému guľôčkovému ložisku.
Hmotnosť len 1,8 kg pre mimoriadne produktívnu prácu. Plynulá regulácia otáčok a udržiavanie na konštantnej hodnote pri zaťažení. Dobrý
úberový výkon vďaka brúsnemu zdvihu 5 mm.

Odporúčané príslušenstvo
U nás na zakúpenie
422226

FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P40 RU2/50x

422230

FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P120 RU2/50x

422227

FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P60 RU2/50x

422231

FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P150 RU2/50x

422228

FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P80 RU2/50x

422232

FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P180 RU2/50x

422229

FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P100 RU2/50x

422233

FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P220 RU2/50x
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421762

32,€ / deň*

Olepovačka hrán
CONTURO KA 65 Set

Zábezpeka 421444 | 1 170,- €

* 20x brúsny papier, brúsené rúno, brúsny klátik, kapovačka, 4x lepidlo EVA, leštiaca plsť a prostriedok MPA 5010 OR,
pracovná doska proti poškriabaniu, prídavná rola, škrabka, Systainer SYS 4 TL, vodiaci stôl, zásobník hrán, zariadenie
požičiavame oproti zábezpeke, pozri podmienky požičovne na strane 3.
Použitie

Výhody

Technické dáta

• Drevo, plast, melamín
• Lemovanie doskových materiálov drevenými, plastovými,
vrstvenými hranami
• Lemovanie jednoduchých pravouhlých dielov
až po komplexné voľné a oblé tvary
• Tiež ako doplnenie do obrábacieho centra, na lemovanie
komplexných prvkov voľných a oblých tvarov
• Mobilne a stacionárne použiteľné pre malé série, rovné hrany,
prvky s voľným tvarom a lepenie šikmých hrán, uhol 0 – 47°

• Jedinečný systém
patrón lepidla
• Perfektná kvalita
• Nepatrné zahrievanie
• Malé polomery, dlhé
hrany
• Skracovanie
• Frézovanie
• Brúsenie a leštenie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Príkon: 1 200 W
Výška hrany: 18 – 65 mm
Hrúbka hrany: 0,5 – 3,0 mm
Vnútorný polomer: > 50 mm
Doba ohrievania: 8,00 min
Taviaca teplota: 100 – 210 °C
Rýchlosť posuvu: 2/4 m/min
Trieda ochrany: I
Hmotnosť: 7,90 kg
Druh pohonu: Sieť

Začiatok perfektnej hrany
Pre hrany nábytku, ktoré si zaslúžia označenie „perfektná“. S kompletným systémom, ktorý sprevádza CONTURO KA 65 od prípravy obrobku
až po perfektné dokončovanie hrán. Pre klasické hrany nábytku alebo výrobu komplexnejších tvarových dielov s konvexným alebo konkávnym
klenutím. Pre zakončovanie drevených, melamínových alebo plastových hrán. Pre rôzne výšky hrán a hrúbky materiálu až 3 mm.
Efektívna, ľahká a čistá práca aj rýchla výmena farby vďaka patentovanému lepiacemu systému využívajúcemu patróny. Perfektná kvalita
škár s vysokou priľnavosťou vďaka presnému dávkovaniu lepidla. Čistý systém trysiek bez potreby čistenia, bezpečná práca vďaka malému
zahrievaniu skrine prístroja. Natavenie lepidla riadené potrebou. Žiadne prevarenie, zmena farby alebo strata kvality lepidla. Jednoduchá
manipulácia, perfektná ergonómia, dobrá viditeľnosť obrobku.

Odporúčané príslušenstvo
U nás na zapožičanie
421758

FESTOOL Modulová hranová frézka MFK 700 EQ/B-Plus

421771

FESTOOL Zaoblovacia fréza s vymeniteľnými reznými doštičkami S8 HW R2

421769

FESTOOL Schránka na frézu Box-OF HW S8 Mix
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Čiarový laser
GLL 3-80
*4× batéria, cieľová doštička laseru
Laserová dióda: čiara 630 – 650 nm, < 10 mW.
Prevádzková teplota: -10 – 40 °C. Skladovacia
teplota: -20 – 70 °C. Trieda lasera: 2. Pracovný
dosah: 30 m. Pracovný rozsah s prijímačom:
120 m (priemer). Pracovný rozsah bez prijímača:
30 m (rádius). Presnosť: ± 0,2 mm na 1 m. Rozsah
samonivelácie: ± 4°. Doba nivelácie: 4 s. Ochrana
proti prachu a vode: IP 54. Napájanie: 4× 1,5 V LR6
(AA). Doba prevádzky (max.) 4 h v trojčiarovom
režime. Závit statívu: 1/4“, 5/8“. Hmotnosť, cca.:
0.82 kg. Farba laserovej čiary: červená. Premietanie:
3× čiara 360°. Kompatibilné laserové prijímače:
LR 6 + 7. Obsah balenia: statív, 4× batéria, taška,
cieľová doštička lasera, príručných kufor.

Multidetektor
GMS120
*pútko na zápästie, ochranné puzdro, 1× batéria
Najvyššia spoľahlivosť: vďaka automatickej kalibrácii
sú nájdené všetky objekty a nedochádza k aplikačným chybám. Spoľahlivá detekcia aj hlboko umiestnených objektov – do hĺbky až 12 cm. Ešte spoľahlivejšia detekcia objektov vďaka trojfarebnému
diódovému svetelnému krúžku. Presná indikácia
stredu objektu pomocou stupnice „Center-Finder“.
Lepšia viditeľnosť výsledkov vďaka osvetlenému
displeju. Vyznačovací otvor s diódovým svetelným
krúžkom. Tri režimy detekcie pre rôzne druhy
použitia: režim suchých stavieb, režim kovu, režim
pre káble pod napätím.

Diaľko a sklonomer
GLM80 + R60
*nabíjačka, meracia lišta R60, ochranné puzdro
Meracia lišta R 60 Professional pre použitie ako digitálna vodováha. Ihneď pripravený na prevádzku vďaka
automatickému rozpoznaniu meracej lišty. Automaticky otočný, osvetlený displej pre optimálne odčítanie.
Maximálna nezávislosť vďaka lítium-iónovej technológii – až 25 000 meraní na jedno nabitie akumulátora.
Automatické uloženie posledných 10 nameraných hodnôt a jednej konštanty do pamäte. Nové, kombinované
meracie funkcie vďaka integrovanému 360° senzoru sklonu. Akumulátor možno nabíjať pomocou
štandardného konektora mikro-USB.
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*Zariadenie požičiavame oproti zábezpeke, pozri podmienky požičovne na strane 3.

BOSCH Zábezpeka
421476 | 155,- €
421763

5,-

€ / deň*

BOSCH Zábezpeka
421477 | 40,- €
421764

2,-

€ / deň*

BOSCH Zábezpeka
421479 | 100,- €
421765

3,-

€ / deň*

421766

6,-

€ / deň*

Vŕtacie kladivo s SDS-plus
GBH 3-28 DFR Professional
* hĺbkový doraz, utierka, 2× skľučovadlo, prídavná rukoväť, tuba s mazacím tukom,
zariadenie požičiavame oproti zábezpeke, pozri podmienky požičovne na strane 3.
Výhody

Technické dáta

• Špičkový výkon s o 20 % nižšími vibráciami
• Rýchlejší postup vŕtania a až o 20 % vyšší sekací
výkon ako ostatné vŕtacie kladivá tejto triedy
• O 20 % nižšie vibrácie ako ostatné kladivá vo svojej
triede pre pohodlnejšiu prácu vďaka systému
tlmenia vibrácií Bosch Vibration Control
• Výmenné skľučovadlo pre rýchly prechod medzi
vŕtaním s príklepom do betónu a vŕtaním bez
príklepu do dreva a kovu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOSCH Zábezpeka
421478 | 155,- €

Menovitý príkon: 800 W
Energia príklepu: 3,1 J
Počet príklepov pri menovitých otáčkach: 0 – 4.000 príklepov/min -1
Menovité otáčky: 0 – 900 ot/min
Priemer vŕtania – betón, vrtáky do kladív: 4 – 28 mm
Vol. oblasť použitia – betón, vrtáky do kladív: 12 – 18 mm
Ø vŕtania do betónu s dutými vŕtacími korunkami: 68 mm
Max. priemer vŕtania do kovu: 13 mm
Max. Ø vŕtania, drevo: 30 mm
Upínanie nástrojov: SDS plus
Hmotnosť: 3,6 kg
Rozmery (D × V): 354 × 233 mm
Druh pohonu: Sieť

Odporúčané príslušenstvo
U nás na zapožičanie
421772

BOSCH Sekáč SDS-plus, 250x20mm

421773

BOSCH Špicatý sekáč SDS-plus, 250mm

421774

BOSCH Vrták SDS plus-5 16x250x31

421775

BOSCH Vrták SDS plus-5 18x250x30

421776

BOSCH Vrták SDS plus-5 20x250x30
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421781

Ecodrill

8,€ / deň*

BLUM Zábezpeka
421461 | 78,- €
Montážna šablóna M31.1000
pre predvŕtanie závesov.
Možno doobjednať zvlášť vrtáky
a sukovník.

Univerzálna
šablóna

BLUM Zábezpeka
421462 | 53,- €

4,€ / deň

*

ZML.0040.01

6,€ / deň*

Tyčová šablóna
univerzálna
BLUM Zábezpeka
421464 | 117,- €

421784

10,€ / deň*

Univerzálna vŕtacia šablóna
65.1000.01 pre vŕtanie výsuvov
všetkých typov, výklopov
Aventos a montážnych podložiek. Naložený aj vložený
variant. Nahrádza tieto šablóny:
T65.5000.01, T65.500.10,
T65.5010 a T65.5010.10.

Šablóna tyčová
na závesy

421785

6,€ / deň*

BLUM Zábezpeka
421465 | 64,- €
65.7500.03

Boxfix E-T
BLUM Zábezpeka
421466 | 100,- €

421786

8,€ / deň*

ZMM.0350

BOXFIX E-L
pre LEGRABOX

421787

8,€ / deň*

BLUM Zábezpeka
421467 | 105,- €

Strediaci
vrták
BLUM Zábezpeka
421468 | 17,- €
M01.ZZ0M03.01

Montážny prístroj, zahajovacia súprava pre LEGRABOX ZMM.0700.20,
manuálna montáž skrutky, KB od
250 do 1200 mm. Súčasť balenia:
BOXFIX-EL, stredový vrták, vŕtací prípravok pre dno/chrbát LEGRABOX
ZML.7000, doraz hĺbky vŕtania
2.5 mm, skrutkovač TX20.
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421782

Univerzálna vŕtacia šablóna
65.1051.02 pre vŕtanie montážnych otvorov pre Aventos,
podložky a príchyty čela a výsuvy všetkých typov. Naložený aj
vložený variant. Nahrádza tieto
šablóny: T65.5050, T65.5350,
T65.5350.10 a 65.5020.

421783

BLUM Zábezpeka
421463 | 28,- €

Univerzálna
šablóna

*Zariadenie požičiavame oproti zábezpeke, pozri podmienky požičovne na strane 3.

421788

4,€ / deň*

DrillJig
VB 1x10 1x20mm
HETTICH Zábezpeka
421469 | 99,- €

421789

8,€ / deň

*

421790

8,€ / deň*

HETTICH Zábezpeka
421470 | 86,- €

Vŕtacie teleso 20166 pre
excentrické spojovacie kovanie
Hettich. Súprava obsahuje:
1 vŕtacie teleso pre VB, 1 vŕtacie
teleso pre kolíky, 1 vrták priemer
10 mm, 1 vrták priemer 20 mm
pre VB 35/35M/36/36M a VB
135, 1 šesťhranný unášač.

Accura
vŕtacia šablóna
pre úchytky

DrillJig
pre závesy 35
2x2,5 mm
Vŕtací prípravok 46413 s použitím
elektrickej ručnej vŕtačky 230 V/min
350 W, alebo akumulátorovej min. 9,6 V.
Súprava obsahuje: 1 vŕtacie teleso pre
závesy, 1 vŕtacie teleso pre montážne
podložky, 1 šesťhranný unášač, 1 vrták
priemer 35 mm predmontovaný, 2 vrtáky
priemer 2,5 mm.

421791

8,€ / deň

*

Označovacia
šablóna pre výsuvy
nerezová

HETTICH Zábezpeka
421471 | 89,- €

STRONG Zábezpeka
421472 | 12,- €

Šablóna Accura 44763
pre úchytky, komplet obsahuje:

Označovacia šablóna z nehrdzavejúcej ocele
na označovanie otvorov pre vŕtanie výsuvov
STRONG. Šablóna je symetrická, a teda vhodná
pre ľavú aj pravú stranu korpusu. Pre zásuvky
StrongMax, StrongBox, StrongRide, pre
guľôčkové výsuvy a pre kolieskové výsuvy
s bočnicou aj bez bočnice. Otvory na čelnej
strane slúžia tiež na poznačenie pozície otvoru
pre zadný tŕň od výsuvov StrongRide.

2 × 105238 vŕtacie teleso Accura
vrátane vŕtacieho puzdra 5 mm,
1 × 105540 lišta Accura v mm
a palcoch dĺžky 500 mm,
1 × 119123 nastaviteľný doraz pre
čelá alebo dvere.

Démos montážna
šablóna pre záves
SZ 82 14-16 mm

421793

4,€ / deň

*

Démos montážna
šablóna pre záves
SZ 82 20 mm

DÉMOS Zábezpeka
421473 | 17,- €

DÉMOS Zábezpeka
421474 | 17,- €

Šablóna pre montáž závesov
SZ 82 s priemerom 14 – 16 mm.
Súprava obsahuje aj vrták.

Šablóna pre montáž závesov
SZ 82 s priemerom 20 mm.
Súprava obsahuje aj vrták.

Montážna
šablóna
TWIN Zábezpeka
421475 | 70,- €

421792

2,€ / deň*

421794

4,€ / deň*

421795

6,€ / deň*

Šablóna je určená pre rýchlu
a presnú montáž kľučiek.
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