
Produkty pre 
hrubé stavby



WÜrth stavia s vami.

bauloc® logistika pre stavby

Je jedno akú profesiu na stavbe vykonávate, Würth vám ponúka produkty 
a riešenia, ktoré vašu prácu priamo na stavenisku uľahčia. Máme všetko 
čo pri stavbe potrebujete, z jednej ruky a v profi kvalite.
 

Optimalizujte procesy zásobovania na vašej stavbe! Ušetrite 
nielen svoj čas, ktorý potrebujete venovať svojej práci, ale aj 
svoje peniaze! 

Würth logistika pre stavby (BAULOC®) je tu pre vás! Existuje viacero systémov 
Würth BAULOC®, ktoré vám pomôžu zefektívniť vaše procesy. Navrhneme 
vám ten najoptimálnejší, ktorý bude najlepšie vyhovovať dispozíciám vašej 
stavby. Napríklad môžete využiť:

BAULOC® kontajner - váš osobný sklad na stavbe, vybavený podľa vašich 
požiadaviek všetkým potrebným materiálom a náradím, prehľadne uloženým 
v regáloch. Možnosť zriadiť aj formou konsignačného skladu (tovar sa účtuje 
až po jeho skutočnom odbere).

Váš BAULOC® človek - pri veľkých projektoch vám vieme poskytnúť  
špeciálne vyškoleného obchodného zástupcu Würth, ktorý sa intenzívne,  
na každodennej báze, bude venovať materiálovému zásobovaniu  
pre vašu stavbu.

Sme tu vždy pre vás, kedykoľvek potrebujete našu podporu. Na stavbe 
alebo vo vašej kancelárii. Náš tím zabezpečí odľahčenie pre váš nákup 
tovaru a kompetentne a profesionálne poradí pri technických otázkach.



Würth Poradenstvo a servis
Náš tím odborne vyškolených stavebných inžinierov na technicko projekč-
nom oddelení vám je vždy ochotne k dispozícii pri riešení akýchkoľvek 
otázok z oblasti stavebného priemyslu.

•  Správny výber kotvenia (prostredie, kotevný podklad, spôsob kotvenia, 
druh a spôsob zaťaženia, inštalačné podmienky, ekonomické hľadisko)

•  Správny návrh kotvenia na základe príslušných noriem a predpisov
• Poradenstvo v oblasti jadrového vŕtania
• Poradenstvo v oblasti rýchlomontážneho závesného systému inštalácií
•  Komplexné služby od projektu až po školenie v oblasti protipožiarnych 

prestupov
•  Pre projektantov, stavebných inžinierov pri práci a navrhovaní prostred-

níctvom Würth softvéru pre návrh kotvenia

Würth technical software

Würth ORSY® systémy

Pomáha remeselníkom a projektantom pri výbere tých správnych produk-
tov. Jednoducho ovládateľný program je rozčlenený na tematické okruhy: 

• Dimenzovanie kotiev
• Dimenzovanie drevostavieb (skrutiek do dreva)
• Varifix (rýchlomontážny závesný systém)
• Protipožiarna ochrana
• Nastreľovacia technika
• Montáž solárnych systémov
• Rebar (spojovacie výstuže)

Pre maximálne uľahčenie vašej práce a úsporu vášho času i nákladov je 
tu pre vás celý rad systémov Würth ORSY® a množstvo ďalších nadväzujú-
cich služieb. Pomôžeme vám zvoliť ten správny mix, aby ste vašu prácu čo 
najviac zefektívnili. 

Môžete využiť napríklad automatické objednávanie tovaru  
prostredníctvom čítačky čiarových kódov a následným prepojením  
na internetový obchod Würth. Alebo...

• BAULOC® logistika stavenísk
• ORSY® regálový systém
• Systémové kufre ORSY®

• ORSY® bull skladovacie boxy
• ORSY®mat automatické výdajné zariadenie
• ORSY®mobil zariadenie pre úžitkové vozidlá
• REFILLO® a REFILL®mat dopĺňanie sprejových dóz
...







Debnenie - príslušenstvo

Zubové lišty

Dištančné prvky Spojovacie prvky

Ochranné krytky Hlavičkový kónus

3-uholníkové lišty

Rýchlospojky

Stavebné elektro

Pracovné  
svietidlá

Výstražné  
svetlá

Plastové káblové bubnyStojacie  
rozvádzače

Predlžovacie 
káble

Fúriky Rebríky

Zariadenie staveniska

Boxy na náradie

Dopravné 
kužele

Ponorné čerpadlá

Ochrana pri práci

Ochrana sluchuOchranné okuliare

Prilby

Bezpečnostná obuv

Ochranné 
rukavice

Skrutky do 
plechu / ocele

Spojovací materiál

Klince Podložky
6-hranné 
matice Hadicové spony

6-hranné 
skrutky

ASSY® 
skrutky

Zabezpečenie nákladu

Siete

Príchyty, gurtne

Protišmykové podložky

Zdvíhacie pásy

Protipožiarna ochrana

Protipožiarna 
pena

Protipožiarny 
blok

Špeciálne požiadavky vyžadujú špeciálne produkty. Hlavne pri hrubej 
stavbe sa musíte spoľahnúť na TOP kvalitu. Pri všetkých produktoch  
od A po Z. Od bezpečnostnej pásky až po ozubené stierky...  
Na týchto stránkach nájdete výber produktov Würth, ktoré spĺňajú tie 
najprísnejšie kritéria na kvalitu a sú vhodné na profesionálne použitie.
 
Pre váš ďalší výber je vám k dispozícii obchodný zástupca Würth.

Produkty pre hrubú stavbu:



Pásky

Chemicko-technické produkty

Lepidlo  
MULTI-KRAFT

Lepenie 
zateplenia

Stavebná fólia

Lepí + 
tesní

Tesnenie  
a izolovanie 
budov

Značkovacie spreje

PU  
peny

Multifunkčný 
sprej

Studničná 
pena

Obrábanie materiálu

Rezné kotúče

Kotvenie

Natĺkačky

Skrutky do betónu

Chemické kotvy

Narážacie kotvy

Fixačné kotvy

Diamantové kotúče Pílové listy

Sekáče

Vrtáky

Ručné náradie

Murárske lyžice

Kladivá Zubové hladidlá

Račne

Viazacie kliešte

Meracia technika

Laserové  
diaľkomeryRotačné lasery

Krížové 
lasery

Vodováhy

Oceľové pásma

Stroje

Miešadlá

Jadrové 
vŕtanie

Vŕtacie a sekacie 
kladivá Uhlové brúsky

Priama montáž

Dorazy 
debnenia

Plynové  
nastreľovačky

Zásobníkové 
klince

Klince

Vsádzacie prístroje
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Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. 
Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek 
aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými 
chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka.


