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Profitip interiér

Meranie

Prístroj na určovanie polohy
MD 12

Bodový a líniový laser PLL 18

Vodovážna lata s bublinami

Digitálny prístroj na podpovrchovú
lokalizáciu predmetov z kovu, dreva a
elektrických vedení.

Samonivelačný bodový líniový laser
pre vnútorné i vonkajšie použitie s dobre
viditeľnými červenými laserovými linkami
a bodmi.

Hrubostenný profil z ľahkého kovu
so stredovou mriežkou a dvoma plastovými
koncovkami.

Obj.č. 5709 300 800

Obj.č. 5709 300 222

Obj.č. 0714 64 30

Vodováha z ľahkého kovu

Krížový líniový laser CLG18

Stabilný nekrútiaci sa pravouhlý profil
s hladkým povrchom.

Samonivelačný krížový a líniový laser
pre vnútorné i vonkajšie použitie s dobre
viditeľnými zelenými laserovými linkami.

Značkovacia šnúra
s prevodom
Na rysovanie s kriedovým práškom.
Použiteľná aj ako olovnica.
Lakovaná na červeno.

Všetky rozmery
Obj.č. 0714 644 310

Obj.č. 5709 300 041

Dĺžka: 30 m
Obj.č. 0713 70 220

Prášková krieda

Vreckové meracie pásmo

Vreckové meracie pásmo VISO

Jemný prášok z plavenej kriedy na
všeobecné použitie v interiéri aj exteriéri.

Vysoko kvalitné oceľové zvinovacie meracie
pásma s krytom z plastu, na jednoduché
meranie pre všetky rozsahy merania.

Vysokokvalitné meracie pásmo s plastovým
krytom na merania v interiéroch a exteriéroch. S priezorovým okienkom
na merania v interiéri.

Obsah: 300 g
Obj.č. 0713 70 082

3m
Obj.č. 0714 64 511

3m
Obj.č. 0714 64 470
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Meradlá

Vreckové meracie pásmo

Skladací meter drevený

Kamenárska ceruzka

Vysoko kvalitné meracie pásmo pre všetky
oblasti merania. Kryt z pogumovaného
plastu. Dlhá životnosť pásma.

Meter zodpovedá EHS triede presnosti 3.
Dobrá čitateľnosť. Dlhá životnosť
a spoľahlivé meranie. Robustné kovové
pánty, ktoré pevne držia na mieste.

S plochou tuhou. Červeno leštená.
Už zastrúhaná.

3m
Obj.č. 0714 64 566

3m
Obj.č. 0715 64 60

250 mm
Obj.č. 0714 647 13

Laser FLL 13

Rotačný laser RL5-14

Zdvíhací statív 5/8 palca

Vysokokvalitný líniový laser s veľmi dobre
viditeľnými laserovými líniami pre pokladačov dlaždíc. 4 laserové línie vo vzájomnom
uhle 90°. Možnosť zapnutia prídavnej línie.

Špeciálne koncipovaný pre vnútor. a vonk.
priestor. Automatická samonivelácia v
sekundovej rýchlosti. S rádiovým diaľkovým
ovládaním k riadeniu laserových čiar. Trieda
ochrany IP 67. Dosah: 600 m.

Vysokokvalitný zdvíhací hliníkový statív
na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Dĺžka min./max. 95-269 cm.

Obj.č. 5709 300 030

Obj.č. 5709 300 305

Obj.č. 0714 649 303

Teleskopická nivelačná lata
Hliníková pomôcka na meranie
a vyrovnávanie s milimetrovou stupnicou.

Obj.č. 0714 64 425
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Suchá výstavba

Zakrývacia LDPE fólia

Vytyčovacia páska

Pre zakrývanie veľkých plôch na podlahách,
dieloch a zariadeniach, ktoré je nutné
chrániť pred vlhkosťou, prachom, farbou
a pod. Pri renováciách a lakovaní.
Vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Extrémne pevná, neroztrhnuteľná. Farba
červená / biela. Použitie: zabezpečenie
rizikových oblastí, na staveniskách, pri
výkopových prácach, opravách ciest, atď.

Obj.č. 0993 818 200

Rozmer: 80 mm x 500 m
Obj.č. 0899 615 002

Presná krepová páska

Ochranná fólia proti prachu

Špeciálna papierová páska pre najvyššie
požiadavky pri oblepovaní v automobilových,
kovospracujúcich a maliarskych odvetviach.

Sada zo špeciálnej prachotesnej tkaniny so
zipsom a obojstrannou lepiacou páskou.
Vysokokvalitný zips. Flexibilné využitie.

DxŠxH: 19 mm x 50 m x 0,08 mm
Obj.č. 0992 000 319

DxŠ: 2,10 x 1,10 m
Obj.č. 0992 419 990

Lepiaca páska z textilnej
tkaniny, strieborná
Univerzálna, s plastovým povlakom.
Veľmi vysoká počiatočná lepivosť.
Možnosť odtrhnutia rukou.
Rozmer: 50 mm x 50 m
Obj.č. 0874 100 200

Pasujúca hliníková
teleskopická doska

Viacvrstvová krycia
netkaná textília

Hliníkový
teleskopický rebrík

Nasaje ako špongia farby, laky, riedidlá, olej,
vodu, škrobové lepidlo, sadru, cement atď.
Tkanina (cca. 200 g/m2). Hrúbka: 1,7 mm.

Flexibilné použitie ako nakloneného,
dvojitého alebo schodiskového rebríka a ako
dve samostatné pracovné podpery.

Na skonštruovanie ľahkého pomocného
lešenia s možnosťou nastavenia výšky, alebo
flexibilnou pracovnou plošinou, ktorá je
spojená s hliníkovými teleskopickými
rebríkmi alebo montážnymi podestami.

D x Š: 50 x 1 m
Obj.č. 0818 050 090

d = 1,96-3,08 m; š = 0,5 m; v =1,85 m
Obj.č. 0962 931 413

Rozsah 2260–4005 mm
Obj.č. 0962 931 921
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Mobilné lešenie

Multifunkčná škrabka

Sada sekáčov

Kompaktné, ľahké a odolné, výška pri státí
0,7 m. Jednoduché zostavenie bez použitia
náradia. Úspora miesta pri preprave
a skladovaní. Nastaviteľná výška podstavca.

S úderovou krytkou a čepeľou z nerezovej
ocele pre škrabanie a vyhladzovanie,
vyťahovanie klincov a čistenie maliarskych
valčekov.

Obsahuje: drážkovací sekáč pre elektrikárov,
karosársky sekáč, sekáč na kameň a škárový
sekáč.

DxŠ: 1,7 x 0,84 m
Obj.č. 0962 931 705

D = 235 mm
Obj.č. 0714 663 355

4-dielna
Obj.č. 0714 63 40

Spojovacia skrutka

Diga CS-2 Power

Hmoždinka s klincom

Tvrdená, fosfátovaná oceľ. Pre zvukovú izoláciu
a suchú výstavbu. Pre montáž U-profilov,
C-nosníkov a iných kovových profilov
na podklad o hrúbke materiálu do 1 mm.

Upevňovanie do betónu, ocele a muriva.
Pre klince dĺžky 15 až 40 mm, v Ø 2,6,
3,0 a 3,7 mm. Zásobník na 40 klincov.
Elektronické vstrekovanie. Výkon 105 J.
Jednoduchá obsluha.

Na použitie pri suchej výstavbe.
Klinec z galvanizovanej ocele.

Ø3,9 x 13,5 mm
Obj.č. 0189 335 13

Obj.č. 0864 902

Všetky rozmery
Obj.č. NB80 000 18 ...

Montážna vzpera
Hoblík na sadrokartón DUO
Špeciálny hoblík na hrany na zošikmovanie
sadrokartónových dosiek. Na skosené hrany
(45°) a spoje (22,5°). Robustná hliníková
konštrukcia. Rýchla výmena čepelí.
Obj.č. 0713 64 20

S univerzálnym využitím, ktorá
pri najrôznejších spôsoboch
použitia umožňuje enormné
uľahčenie práce pri montáži
bez pomocníka. Nosnosť: do 45 kg.
Šikmá poloha: do 50° sklonu strechy.

Skrutky do sadrokartónu

Dĺžka: 145 - 290 cm
Obj.č. 0962 980 850

Všetky rozmery
Obj.č. 0189 03...

S dvojitým závitom. Na priskrutkovanie
k rôznym dreveným a kovovým podkladovým
konštrukciám až do 1 mm. Dvojitý závit
so špeciálnym ihlovým hrotom. Tvrdená
fosfátová oceľ.

Profitip interiér
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Skrutky do sadrokartónu

Skrutky v páse, dvojitý závit

Skrutky v páse, hrubý závit H

So závrtným hrotom. Závit závrtnej skrutky
so závrtným hrotom ZEBRA pias. Na priskrutkovanie sadrokartónových dosiek ku kovovým
profilom s hrúbkou 0,75 – 2,25 mm.

Na rýchle a jednoduché upevnenie sadrokartónových alebo drevených dosiek do podkladovej drevenej konštrukcie. Pre skrutkovač
s automatickým podávaním s nástavcom.
Trubicová hlava. Dvojitá rýchlosť.

Pre zásobník so skrutkovacím nadstavcom.
Oceľ fosfátová.

Obj.č. 0189 35 25

Obj.č. 0179 339 25

Obj.č. 0179 839 25

Skrutky Pias TEX

Fosfátová oceľ. Trúbková hlava.

Pre montáž sadrokartónových dosiek
na kovové (C-nosníky a U-profily) aj drevené
konštrukcie

So šošovkovou hlavou a krížovou drážkou
PH. Na spájanie profilov v tvare U, stojanov
v tvare C a iných kovových profilov pri
podkladových konštrukciách do hrúbky
materiálu 1 mm na konštrukčný diel.

Obj.č. 0179 435 25

Obj.č. 0179 935 25

Obj.č. 0211 35 95

Kotevný klinec

Stropný klinec

Kotva do dutého stropu W-HD

Rýchla a jednoduchá montáž: Umiestniť,
pritĺcť, hotovo! Ideálne pre bezpečné
upevnenie stropných závesov, C-profilov
a panelov. Do betónu, s klincová hlavou,
pozinkované.

Viacnásobné pripevnenie nenosných
systémov. Pretláčacia inštalácia
Malá hĺbka vŕtaného otvoru. Malý priemer
vŕtaného otvoru. Okamžitá zaťažiteľnosť –
žiadne čakanie po zavedení.

Kotva s vnútorným metrickým závitom
pre bezpečné upevnenie do predpätých
betónových stropov s dutým jadrom.
S technickým osvedčením. Oceľ,
pozinkovaná.

Ø 6x39 mm
Obj.č. 0905 361 005

Ø 6x40 mm
Obj.č. 0905 36 45

M8X35/45
Obj.č. 0905 120 801

Skrutky v páse, vŕtací hrot H,
stužený
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Suchá výstavba

Klinová kotva W-ED/S-BND

Strojový osadzovací nástroj

Pozinkovaná oceľ. Individuálne upevnenie:
Nepopraskaný betón. Viacnásobné
upevnenie: Popraskaný a nepopraskaný
betón. Malá hĺbka vŕtaného otvoru.

Pre zarážacie kotvy, bez vizuálnej
kontroly nastavenia. Pre mimoriadne ľahké
usadzovanie zarážacích kotiev pomocou
vŕtacieho kladiva.

M8X30
Obj.č. 0904 040 08

M8 x 30
Obj.č. 0904 023 08

M8X30
Obj.č. 0904 022 08

Skrutkovacia kotva W-BS

Vŕtacie kladivo H26 MLS

Príklepový vrták SDS Plus
DUO-S Vario

Najrýchlejšie a najjednoduchšie upevnenie
do betónu. Malá hĺbka vŕtania – len 28 mm!

Ľahké a výkonné vŕtacie kladivo, vybavené
vymeniteľným skľučovadlom a funkciou
sekáča. Vŕtanie, vŕtanie a sekanie kladivom
s nastaviteľnou polohou sekáča (3 funkcie).

Pevný príklepový vrták s agresívnou hlavou
s 2 reznými hranami, centrovacím hrotom
a špirálou Vario so zosilneným jadrom
na výrazne zrýchlenie vŕtania.

Obj.č. 5708 205 1

Obj.č. 0648 551 ...

Sada vrtákov SDS Plus MFD-S

Skrutkovač do sadrokartónu

Skrutky pre suchú výstavbu

Mnoho účelové použitie - do rôznych stavebných materiálov. Na vŕtanie len bez príklepu.
Obsah sady: Ø 5 x 110 mm, Ø 6 x 110 mm,
Ø 6 x 160 mm, Ø 8 x 160 mm, Ø 10 x 160 mm.

Ľahký a kompaktný s automatickou funkciou,
aby vyhovoval potrebám remeselníkov.
Rýchla a pohodlná výmena skrutkovacieho
bitu. Ľahké nastavenie hĺbky skrutky.

Vyhotovenie dvojchodové. Vnútorné
upínanie PH2. Materiál ST. Povrch
fosfátovaný.

Obj.č. 0641 230 005

Obj.č. 5701 409 004

Obj.č. 0179 33...

Náhon TX30
Obj.č. 5929 506 028

Značkovací osadzovací nástroj
s chráničom ruky
Pre zarážacie kotvy, s vizuálnou kontrolou
nastavenia. Pre jednoduché a pohodlné
nastavenie. Chránič ruky zaisťuje optimálnu
ochranu v prípade nárazov mimo cieľa

Profitip interiér
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Suchá výstavba

Brúsny klát plastový

Brúsna mriežka

LED pracovné svetlo 25W

Robustný plastový brúsny klátik s dvoma
držiakmi brúsneho papiera a brúsnou
podložkou s mäkkým plastovým podkladom.

Ručné aj strojné využitie. Agresívne brúsne
zrno. Veľké medzery pre triesky zabraňujú
zanášaniu.

S dobrým svetelným výkonom, vypínačom,
rukoväťou a robustným káblom H07RN-F.
Stojan s montážnym otvorom (M8) pre
upevnenie na statív. Nie je potrebné meniť
žiarovku. Nízka spotreba energie.

Obj.č. 0899 700 321

Obj.č. 0585 60...

Obj.č. 0981 508 025

Vysokopevné lepidlo Multi

Natieračský akryl, biely

Lepidlo MS HIGH TACK

Veľmi rýchle lepidlo vysokej pevnosti.
Rýchly čas reakcie s vysokou počiatočnou
pevnosťou už po približne 15 minútach.

Vysokokvalitná akrylová tesniaca hmota na
dilatačné špáry v interiéroch a exteriéroch.
Vynikajúca adhézia komerčne dostupných
lakov a omietok na tesnenie.

Prilepí rôzne predmety na stavebné
a iné materiály pevne, pružne a rýchlo.
Elastické konštrukčné lepidlo a tesniaca
hmota na báze MS polyméru.

Obsah: 310 ml
Obj.č. 0893 100 110

Obsah: 310 ml
Obj.č. 0892 161 1

Obsah: 310 ml
Obj.č. 0893 225 105

Tesárska ceruzka

Kamenárska ceruzka

S plochou tuhou. Červeno leštená.
Oválna, už zastrúhaná.

Pre označovanie materiálov, ako napr.
dreva, kartónu, papiera, betónu. Široká
plochá grafitová tuha. Oválna, nezahrotená.

Rozmery: 240x 12 x 8 mm
Obj.č. 0715 64 01

Rozmery: 500 x 13 x 8,5 mm
Obj.č. 0715 64 012
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Pre obkladačov

Diamantový kotúč MULTIMAX

Diamantový kotúč

Pre suchý a mokrý rez. Extra tenký.Vynikajúca
životnosť a čistý rez. Optimálne chladenie
a nízka prašnosť. Vhodný pre: kachličky a pod.
Výška segmentu 10 mm. Otvor 22,23 mm.

Vhodný na rezanie napr. betónu, tehly,
škridle a pod. Pre suché a mokré rezanie.
Max. obvodová rýchlosť 80 m/s. Výška
segmentov: 10 mm. Ø otvoru: 22,23 mm.

125 mm, hrúbka 1,1 mm
Obj.č. 0666 170 125

Ø Priemer 125 mm
Obj.č. 0668 154 125

Obj.č. 5457 235...

Diamantový kotúč

Rezačka dlaždíc „Profi“

Šnúra pre obkladačov

Pre suchý a mokrý rez. Čistý rez. Ekonomické
riešenie. Vhodný pre: kachličky a pod. Výška
segmentu 7,5 mm. Otvor 22,23 mm.

S maximálnou kvalitou rezu pre profesionálnych remeselníkov. Základňa z ocele.
Odpružené podložky dlaždíc. Rezná
a narezávacia páka na kolieskach.

Flexibilná, spletaná polypropylénová šnúra
pre obkladačov Upozornenie - používa sa
len ako vodiaca šnúra! Nie je vhodná na
trvalé zaťaženie.

Ø 125 mm, hrúbka 1,6 mm
Obj.č. 5527 130 125

Obj.č. 0714 610 640

Obj.č. 0713 700 61

Stieranie na obklady

Vrtáky do obkladov

Plastové hladidlo, poťah z penovej gumy
Mäkký poťah, čierny. Odtokový kanál.

Špeciálny vrták z tvrdokovu s valcovou
stopkou pre suché vŕtanie tehál a dlaždíc
vypaľovaných za vysokej teploty. Vhodný
pre všetky rotačné vŕtačky a príklepové
vŕtačky (tiež so skľučovadlom 10 mm).

Sada diamant. vrtákov do
obkladových prvkov

280 x 140 mm
Obj.č. 0695 942 21
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Obj.č. 0641 00...

Diam. vŕtacia korunka
do obkl. prvkov
na suché vŕtanie
Do veľmi tvrdých materiálov, ako je
kamenina, na použitie v uhlových brúskach.

10 kusov: 1 x vŕtacia korunka veľkostí Ø 5,
8, 10, 12, 14 mm a 2 x Ø 6 mm, vŕtacia
šablóna Ø 4 – 14 mm, držiak na hroty
a vyrážač. S 1/4-palcovým šesťhranným
držiakom hrotov.
Obj.č. 0651 900 001

Pre obkladačov

Sada na umývanie obkladov

Stojanové rezačky
na dlažbu WAC 120

Na účinné predbežné čistenie a vyčistenie
povrchov čerstvo položených obkladačiek,
23 l. Optimálne výsledky čistenia v kratšom
čase a s menšou námahou

Profesionálna nehlučná diamantová rezačka
na dlažbu z nerezovej ušľachtilej ocele
s integrovaným systémom chladenia vodou.
Na rýchle a čisté rezanie dlažby, mramoru,
keramiky, granitu, pieskovca, stavebného
kameňa.

Obj.č. 0695 942 015

Obj.č. 0701 401 2

Flexibilné lepidlo
na obklady
CERAFIX® 402 FX

Sekáče na obklady

Pre všetky keramické obklady, podľa
EN12004, CT2 TE pre interiér a exteriér.
Obsah: 25 kg
Obj.č. 5875 100 402

Špičkový sekáč na dlaždice SDS-max
Obj. č. 0647 855 50
Sekáč na dlaždice Premium Plus, extra široký
Obj. č. 0648 855 165
Špičkový sekáč na dlaždice SDS-plus
Obj.č. 0648 855 250

Vyrovnávač na dlažbu

Tanier na vyrovnávač

Na vyrovnávanie dlaždíc v kombinácii so
systémom vyrovnávania dlaždíc. Bočné
krídla vytvárajú konštantný tlak pozdĺž
spoja, aby bol zaručený dokonalý výsledok,
až kým lepidlo nevytvrdne.

Kvalitná napínacia doska na vyrovnanie
veľkoformátových dlaždíc v kombinácii so
systémom vyrovnávania dlaždíc.
Vysoko kvalitný plast s extrémne vysokou
pevnosťou v ťahu

Obj.č. 0714 610 211

Obj.č. 0714 610 212

Olamovacie kliešte
na kachličky
S leštenou hlavou a čiernou fosfátovanou
rukoväťou.
D = 200 mm
Obj.č. 0715 02 031

Kliešte na vyrovnávanie
dlažby
Na vyrovnanie a odstránenie napínacích
dosiek vyrovnávacieho systému dlaždíc.
Vysoká trakcia.
Obj.č. 0714 610 210

Podložka pod vyrovnávač
Chráni citlivé povrchy pred poškodením
dlaždíc, ktoré vyrovnávajú priečny nosník.

Obj.č. 0714 610 213

Profitip interiér
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Ihla na dlažbu
DxŠ:1000 mm x 18 mm
Obj.č. 0993 713 03...

Uhlová brúska
EWS 14-125-EQ UNIVERSAL
S príkonom 1400 W, antivibračnou
rukoväťou a najvyššou výkonovou stálosťou
vo svojej triede, ktorá zabezpečuje rýchly
postup prác.
Obj.č. 5707 005 2

Diamantový jadrový vrták
Špeciálne navrhnutý na suché vŕtanie
dokonca aj do tých najtvrdších materiálov,
ako je kamenina. Na použitie spolu
so všetkými bežnými elektrickými
a bezdrôtovými vŕtačkami.
Obj.č. 5457 230 0...
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Kelňa pre obkladačov

Zubové hladidlo

Nehrdzavejúce hladidlo s drevenou
rukoväťou. Čepeľ a výčnelok z nehrdzavejúcej ocele. Jednoduché na používanie.
Rukoväť z voskovaného bukového dreva
prírodnej farby.

Hrdzevzdorné hladidlo z nehrdzavejúcej
ocele s 2-zložkovou rukoväťou. Optimálne
upevnenie čepele k podpore. Štvorbodový
zvar. Vynikajúci prenos sily na čepeľ hladidla.

Obj.č. 5771 001 20...

Obj.č. 5771 011 1...

Diamantový kotúč Multimax

Tvarový kaliber

Na suché a mokré rezanie. Mimoriadne
vysoká účinnosť rezania. Pohodlná práca
vďaka nízkej námahe. Malá prašnosť.

Na prenos profilov. Tvarový kaliber sa môže
neobmedzene vysúvať. Tvarový kaliber sa
prispôsobí zmenám smeru prostredníctvom
uhla ovládania. Nasnímané profily sa môžu
preniesť bezpečne, bez zmeny.

Obj.č. 0666 170 ...

Obj.č. 0714 64 400

Rezný kotúč Long Life

Nivelizačný systém

Extrémne dlhá prevádzková životnosť,
optimálna rezná kapacita v pevných
a tvarovaných materiálov, veľmi vysoká
laterálna stabilita.

201 kusov. Kompletná sada pre ľahké
a presné kladenie veľkoformátových dlaždíc
od šírky škáry 1,2 mm. Vhodné na dlaždice
do hrúbky 20 mm.

Obj.č. 0670 151 252

Obj.č. 0714 610 200

Pre obkladačov

LED pracovné svetlo 25W
S dobrým svetelným výkonom, vypínačom,
rukoväťou a robustným káblom H07RN-F.
Stojan s montážnym otvorom (M8) pre
upevnenie na statív. Nie je potrebné meniť
žiarovku. Nízka spotreba energie.
Obj.č. 0981 508 025

Profitip interiér
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Konštrukčné
lepidlo PUR Rapid

Na lepenie všetkých druhov dreva.
Vyhovuje skupine zaťaženia D3 alebo D4.

Konštrukčné lepidlo PUR
Rapid na veľmi pevné
lepené spojenia
v obchode a priemysle.
Môže sa používať
so širokým spektrom
materiálov.

Rôzne balenia
Obj.č. 0892 100...

Obsah: 310 ml
Obj.č. 0892 100 102

Rozmery: 35 x 8 mm
Obj.č. 0907 008 35

Lamela na spájanie dreva

Skrutky ASSY 3

Skrutky ASSY 3 Plus

Univerzálny systém spájania drevených
plôch, rohov, rámov a pod.

Menej triesok. AW upnutie - viac sily.
Frézovacie rebrá na stopke „Pomocný
motor“ pre menej úsilia. Asymetrický závit vyššia rýchlosť. Kruhový závit/protizávit.

Rozmery: 63 x 23 x 4 mm
Obj.č. 0907 250 20

Univerzálny čiastočný závit so zapustenou
hlavou s frézovacími vreckami. Vhodné na
pripevnenie bez medzier blízko okrajov
bez predvŕtania spojov drevo-drevo vo
vnútorných suchých alebo chránených
priestoroch.

Obj.č. 0190...

Obj.č. 0178 1...

Skrutky WUPO

Komfirmat

Skrutka nábyt. kľučky

WÜPOFAST® skrutka do dreva.
Oceľ, žltý chrom.

Materiál: Galvanizovaná oceľ, modrá
pochrómovaná. Na spájanie predvŕtaných
jednotkových dielov vo výrobe nábytku.

Na pripevnenie nábytkových rukovätí
s pripojovacími závitmi M4 a pohonom AW.

M7X50
Obj.č. 0276 27 50

Všetky rozmery
Obj.č. 0275 3 ...

Studený glej na drevo D3, D4

Obj.č. 0186/0198...

®

Ryhovaný kolík
Prevedenie: buk lesný, ryhovaný.
Univerzálny systém spájania drevených
plôch, rohov, rámov a pod.

Profitip interiér
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Nožička nastaviteľná

Brúsny papier na vozidlá

Rolka brúsny papier

Na naskrutkovanie. Bezpečné zachytenie
s veľkým podperným povrchom.
Jednoduché nastavenie rukou alebo
skrutkovačom. S odkladacím okrajom na
strane skrinky.

Pre všetky opravy lakov s prechodným
a jemným brúsením. Na rýchle a pohodlné
brúsenie ťažko dostupných oblastí, napr.
hrany a krivky okrem suchého brúsenia.

Vlastnosti odpudzujúce prach, a preto
nedochádza k predčasnému upchávaniu
v dôsledku stearátového povlaku.

Obj.č. 0683 360...

Rôzne varianty
Obj.č. 5506 442...

Obj.č. 0582 115 2...

Silikón neutrálny
Odolný proti starnutiu,
poveternostným
vplyvom a UV žiareniu.
Kompatibilný s farbami,
pred použitím otestujte.

Brúsne platne

Brúsna huba

Univerzálna brúsna doštička vyrobená
z oxidu hlinitého na opracovanie dreva
a obrábanie kovov.

Univerzálna brúsna špongia vyrobená
z oxidu hlinitého na opracovanie dreva
a obrábanie kovov.

Obj.č. 0587 02 ...

Rôzne varianty
Obj.č. 0587 01 ...

Farba: biela
Obsah: 310 ml
Obj.č. 0892 859 31

Prípravok na kĺznie dreva

Odstraňovač živice HEK 5000

Silikónový sprej

Na neutralizáciu živice. Zabraňuje
nalepeniu a zamazaniu odrezkami dreva
a prachom z dreva. Čistiaci účinok.
Čistí nastavovacie kolesá, ručné vretená
a rozmerové zarážky. Objem: 5 l

Na odstránenie živicových lakov a iného
znečistenia. Ideálne vhodný na rýchle čistenie
pílových listov ručných a stacionárnych cirkulárnych píl, telies hoblíkov frézovacích hlavíc.

Zaručuje dlhotrvajúcu ochranu, konzervovanie
a izoláciu plastových, gumených a kovových
častí v exteriéroch aj interiéroch vozidla,
dobré lubrikačné vlastnosti.

Objem: 5 l
Obj.č. 0893 611

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 221

Obj.č. 0893 070
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Prípravok na suché mazanie
z PTFE

Mäkké vosky

Tmel, VAKU 20

Suchý klzný film na koľajničky
závesov, zásuvky, výťahové dvere.
Transparentné, neznečisťujúce mazadlo.

Na vypĺňanie prasklín v dyhách, škrabancov
pozdĺž i naprieč vzoru dýh, dier, odtlačených
miest, menších otvorených škár, ktoré
nepodliehajú rozsiahlejšiemu namáhaniu.

Jemný tmel s vysokou pružnosťou na
uzatváranie existujúcich pórov a na opravy
malých škrabancov, rýh a nerovností.

Obsah: 300 ml
Obj.č. 0893 550

Sada 10 voskov
Obj.č. 0964 890 42...

Obsah: 1960 g
Obj.č. 0892 602 02

Tmel, VAKU 40

Dláto so skosenou hlavou

Jednoručná zvierka

Tmel na vyplňovanie a uzatváranie hlbokých
nerovností a vrypov. Merná hmotnosť
znížená o 30%. Mimoriadne ľahké brúsenie
s minimálnym hromadením prachu. Odolný
proti teplotám do 80 ° C.

Vhróm-vanádové čepele zabraňujú
vyštrbovaniu okrajov. Trvácna pevnosť 60 –
61 HRC zaručuje vysokú odolnosť okrajov
a optimálnu účinnú dĺžku čepelí.

1760g
Obj.č. 0892 604 02

Zovretie, otvorenie a roztiahnutie pomocou
jednej ruky. Bezpečnejšie uchopenie
obrobkov. Sila zovretia 150 kg. Hlboké
čeľuste s krížovou drážkou. Vynikajúca,
pohodlná konštrukcia rukoväti. Jednoduché
uvoľnenie zovretia.

Obj.č. 0715 653 001

Obj.č. 0714 662 ...

Lepidlová zvierka

Drevená svorka

Nosič dosiek do 100 kg

Nastaviteľná lepidlová svorka na šetrné
upnutie. Pohyblivé polyamidové svorkové
rameno. Štruktúrne optimalizované
nastaviteľné nosníky profilu E.

Ľahká svorka na drevo s plynulou reguláciou
tlaku. Protišmykový korkový povrch. Nevytvára priehlbiny. Veľmi robustná, drevo z hrabu
najvyššej kvality s jasnou pozinkovanou
oceľovou koľajnicou.

Panelové držadlo na jednoduchý prenos
a zdvíhanie panelov a dosiek.. Mimoriadne
bezpečné zachytenie a dlhá prevádzková
životnosť. Bez znečistenia farbou.

Obj.č. 0714 661 900

Obj.č. 0715 672 ...

Obj.č. 0715 674 5

Profitip interiér
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Tesársky kufrík

Sortiment bitov 1/4 10ks

Sada bitov 31 dielna

Organizované uloženie nástrojov.
Na zavesenie kufríka nad pracovný stôl.
Kufrík je prenosný, aj keď je otvorený.
Prachotesná a uzamykateľná verzia.

Pre priestory s ťažkým prístupom. Hroty
dĺžky 70 mm. Rýchla a jednoduchá
výmena. Praktická spona na opasok.
Systém farebného označenia.

Praktický box na hroty so všetkými bežnými
hrotmi a držiakmi na skrutkovacie hroty.
Systém farebného označenia. Radová
svorkovnica a potlač umiestnenia profilov.

Obj.č. 0965 939 02

Obj.č. 0614 250 010

Obj.č. 0614 250 031

Nôž na koberce profi

Aku skrutkovač M-CUBE ABS
12 compact

Aku skrutkovač S12-A LION
2x2 DAH

Pre pohodlnú prácu bez námahy, a to aj
nad hlavou a v stiesnených priestoroch
Kompaktný, ľahký a ergonomický dizajn.

Extrémne kompaktný, výkonný 12 V
skrutkovač Li-Ion – ideálny pre všetky
skrutkové spoje do Ø 7 mm.

Obj.č. 0714 662

Obj.č. 5701 101 002

Obj.č. 5700 110 2

Aku vŕtací skrutkovač
BS 12-A 2x2AH

Priemyselný čistič

Značkovač pre hlboké otvory

Vysokoúčinný prostriedok na odstraňovanie
zvyškov lepiacich pások, štítkov a nálepiek,
ako aj odolného znečistenia. Certifikácia NSF.

Na značenie na miestach s obmedzeným
prístupom. Vyhotovenie z odolného
materiálu s praktickou príchytkou.
Integrované strúhadlo v krytke

Obsah: 500 ml/ 5l
Obj.č. 0893 140 / 0893 140 05

8-dielna sada
Obj.č. 0967 911 201

S pevnou čepeľou a rýchloupínacím prvkom
Leštená hliníková rukoväť. Zásobník na 10
náhradných čepelí. Vrátane puzdra

Mimoriadne kompaktný a výkonný vŕtací
skrutkovač s 12 V akumulátorom. Ideálne
riešenie pre všetky ľahké vŕtacie a skrutkovacie
aplikácie.
Obj.č. 5700 111 2
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Pre maliarov a natieračov

Maliarsky akryl
Krycia páska krepová
Mierne krepová papierová lepiaca páska
na bežné maskovanie.
Obj.č. 0992 001 5 - 15 mm
Obj.č. 0992 001 9 - 19 mm
Obj.č. 0992 002 5 - 25 mm
Obj.č. 0992 003 0 - 30 mm
Obj.č. 0992 003 8 - 38 mm
Obj.č. 0992 005 0 - 50 mm

Maliarska páska
Silná textilná páska na vnútorné a vonkajšie
strednodobé maskovanie. Veľmi kvalitná a
silná špeciálna textília. Veľmi vysoká úroveň
počiatočnej a konečnej adhézie.

Vysokokvalitná akrylová
tesniaca hmota na dilatačné
špáry v interiéroch
a exteriéroch. Na tesniace
a styčné škáry, pre vnútorné
a vonkajšie použitie.

Obj.č. 0992 400 3...

Obsah: 310 ml
Obj.č. 0892 161 1

Špachtľa

Brúsna doštička

Brúsna mriežka

Materiál listu: oceľ.
Materiál rukoväti: drevo.

Vyrobená z oxidu hlinitého na opracovanie
dreva a obrábanie kovov. Brúsny papier
a blok na brúsenie v jednom. Na suché
brúsenie.

Pre ručné aj strojné prácu. Agresívne brúsne
zrno. Veľké medzery pre triesky zabraňujú
zanášaniu.

Obj.č. 0587 02 100

Obj.č. 0585 60...

Šírka: 20 - 80 mm
Obj.č. 0695 940 90...

Valcek z karukulskej srsti
barana
Valček na vrchné materialy

Sada maliarska

Odolný kryt veľmi vysokej kvality, netkaný
polyamid. Nevystlaný. Výška vlasu 12 mm
Tvarová stálosť. Vlákna sa vynikajúco
vyrovnávajú

15 rôznych valčekov vyrobených z
netkaného polyamidu, zasúvacieho držadla
na valčeky šírky 10/15 cm a zasúvacieho
držadla na valčeky šírky 25/27 cm.

Obj.č. 0693 010 ...

Obj.č. 0693 010 200
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Vysokokvalitná, ručne zberaná, špeciálne
vypracovaná, hrubá karakulská barania srsť
Nevystlaný. Výška vlasu približne 22 mm
Malé uvoľňovanie vlákien. Veľmi malé
rozstrekovanie farby.
Obj.č. 0693 010 407

Pre maliarov a natieračov

Profi nevystlaný valec

Economic maliarsky valec

Economic valec

Odolný kryt z kvalitného polyamidu,
nevystlaný, výška vlasu 20 mm
Tvarová stálosť. Vlákna sa vynikajúco
vyrovnávajú. Malé uvoľňovanie vlákien, bez
splsťovania.

Polyester (Vestan). Nasúvací rám, priemer
6 mm. Výška vlasu 18 mm. Mimoriadne
chlpatý a nasiakavý: Dobrá nasiakavosť
a aplikácia náteru

Ideálny na nanášanie polyesterových
a epoxidových živíc a na priemyselné
nátery. Texturovaný polyamid. Odolný voči
rozpúšťadlám. Mimoriadne trvanlivý

Obj.č. 0693 010 5...

Obj.č. 0693 010 7...

Obj.č. 0693 010 8

Valec na radiátor

Valček na nanášanie farby

Lazúrovací valček

Trvanlivý poťah zo zvlnenej priadze
z chemického hodvábu (Glattfilt), výška
vlasu 5 mm, malé uvoľňovanie vlákien.

Vysokokvalitný poťah, vysoko komprimovaná
zmes polyesterových mikrovlákien. Výška
vlasu 5 mm. Malé uvoľňovanie vlákien.
Pri valcovaní nevznikajú vzduchové bubliny.
Vynikajúca nasiakavosť a aplikácia náteru.

Poťah z čistého mikrovlákna vynikajúcej
kvality. Vysoká nasiakavosť. Nevystlaný
Výška vlasu 9 mm. Malé uvoľňovanie
vlákien. Veľmi malé rozstrekovanie
a kvapkanie farby.

Obj.č. 0693 011 3

Obj.č. 0693 301 50...

Obj.č. 0693 011 51...

Lakovacia súprava

Maliarske vedro

Maliarska vanička

Skladá sa z deviatich valčekov, jedného
zasúvacieho držadla a misy na farbu s dvomi
komorami a hlbokým zásobníkom na farbu.

So stieracím povrchom a integrovaným
panelom na nástroje. Na valčeky so šírkou
valca až do 27 cm.

Vyrobená z plastu Hostalen. Vhodná
na valčeky do šírky 15 cm.Odolná voči
rozpúšťadlám, nerozbitná, stohovateľná.

Obj.č. 0693 011 600

Obj.č. 0693 012 4

Obj.č. 0693 012 5

Profitip interiér
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Upratovanie a čistenie

Ľahká kvovová lopata

Násada na lopatu

Zmeták

Ochranná oceľová hrana

Napílená v smere vlákien. Vlhkosť dreva
v súlade s normou DIN 20151.

Na jemný interiérový prach.
Nie je odolné proti vode. 4 rady štetín.
Dlhé prevedenie.

DxŠ: 380 X 380 mm
Obj.č. 0695 943 71

Rúčka na metlu

Obj.č. 0715 735 000

Vedro, plastové
• Z vysokohustotného polyetylénu.
• Odolné voči zime.

Dĺžka: 43 cm
Obj.č. 0695 943 973

Respirátor
CM 3000 FFP1 NR D
Bez výdychového ventilu

Ø 28 mm, dĺžka: 140 cm
Obj.č. 0715 735 017

Objem: 12 l
Obj.č. 0695 770 20

Obj.č. 0899 110 500

Zmeták

Vedro na maltu štvorhranné

Vrece na odpad

Pre hrubé vonkajšie nečistoty. Ploché drevo
s otvorom pre rukoväť. Odolné proti vode.

Obdkžníkový tvar. Materiál: PE granulát
Farba: čierna. So zapustenými úchytmi.
Obsah: 90 l.

Materiál: nízkohustotný polyetylén.
Vrece, extra hrubé (70 μ), objem: 120 l.
Rozmery: 700 x 1100 mm.

Dĺžka: 40 cm
Obj.č. 0695 943 963

DxŠxV: 780x 490 x 320
Obj.č. 0993 997 023

Balenie 15 ks
Obj.č. 0899 800 555

Profitip interiér
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Brašne a boxy

Box na náradie

Box na náradie

S odnímateľnou vložkou na náradie.

S odnímateľnou vložkou na náradie.

Rozmer: 235 x 510 x 230 mm
Nosnosť: 20 kg
Obj.č. 0962 219 002

Rozmer: 260 x 584 x 248 mm
Nosnosť: 25 kg
Obj.č. 0962 219 003

Brašňa na náradie

Skladovací box červený

Zosilnená konštrukcia. Dno chránené pred vlhkosťou
Veľa úložných prvkov. Odnímateľný popruh
Materiál odolný voči oderu. Nosnosť: 15 kg.

Farba: červená

Rozmer: 430 x 315 x 340 mm
Obj.č. 0715 930 246

Rozmer: 400 x 300 x 280 mm
Obj.č. 0955 903 680

Profitip interiér
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Osobné ochranné pracovné pomôcky

Rukavice Tigerflex Thermo

Rukavice Tigerflex Plus

Ušné zátky

Veľmi prijemné a komfortné na nosenie vďaka
akryl-polyesterovým vláknam. Dlaňová časť
je povrstvená latexovou penou so špeciálnou.
protišmykovou úpravou ,, TIGER. ¾ máčané.
Extra tepla zimná rukavica.

Základna tkanina z bezšvového okrúhleho
úpletu z materiálu nylon/lycra, ktorá je
šetrná k pokožke Dlaňová časť je povrstvená
nitrilovou penou so špeciálnou protišmykovou
úpravou "TIGER". Priedušné a pohodlné
na nosenie.

Ergonomické kužeľové jednorazové ušné zátky
na použitie v extrémne hlučných prostrediach.
Mimoriadne izolačné vlastnosti. Vynikajúce
rozpoznanie hlasu. Veľmi pohodlné
a maximálne prijateľné pre používateľa.

Obj.č. 0899 404 0...

Obj.č. 0899 411 017 - 021

Obj.č. 0899 300 331

Pásik s ušnými zátkami X-300

Bezpečnostné okuliare UB ONE

Ochranné okuliare ARRAKIS

Ľahké, len 8 g. Nosí sa pod bradou.
Navrhnutý podľa najnovších ergonomických
poznatkov. Oválne zátky presne uzatvárajú
ušné kanály. Zavesené pod bradou, aby sa
eliminovali šumy vznikajúce pri trení.

Na mechanickú ochranu odolné voči
ľahkým nárazom. Moderný športový dizajn.
Ideálne na prácu aj voľný čas. Chránia pred
UV lúčmi a čiastočkami s vysokou rýchlosťou
pri extrémnych teplotách (brúsenie kovov).

Individuálne nastavenie a optimálne pokrytie
oblasti očí vďaka premenlivému sklonu rámu
Variabilné viacstupňové nastavenie uhla
ramena. Mäkké, protišmykové prvky
a vysoko kvalitné polykarbonátové šošovky.

Obj.č. 0899 300 339

Obj.č. 0899 102 310

Obj.č. 0899 102 39...

Winter Soldier S3 Safety
topánky

Sport plus O1 nízka
Bezpečnostná obuv

Zimná bezpečnostná pracovná obuv. Povrch
koža. Podšívka syntetická kožušina. Špička
kompozitná. Protiperforačná medzipodrážka
kevlarová. Stielka anatomická, antistatická,
odnímateľná.

Podšívka: PROMAX Priedušná textília
s vysokou priepustnosťou pre lepšie pohodlie.
Stielka: Antistatická, anatomická EN ISO
20347:2012. Kategória: O1 SRC. Flexibilná
podošva z tenkého PU odolná voči olejom,
antistatická a protišmyková. (SRC).

Obj.č. 5357 111 ...

Obj.č. 5357 168 4...

Profitip interiér
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