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Vybavení dílny Dílenský vozík

01

Dílenský vozík

k dostání v modré nebo černé

 „ Popis produktu

 -Rozměry: 1.010 mm výška x 716 mm šířka x 495 mm hloubka

 -Váha prázdná: 65,5 kg

 -Materiál: 1,2 mm tlustý plech

 -Horní vrstva odolná proti úderům a poškrábání

 -5 malých a 2 velké zásuvky

 -Ochrana proti převržení

č. zboží

7715-908-1     7715-909-1

   modrý              černá

 „ č. zboží. 7715-909-1

 „ č. zboží. 7715-908-1
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 -uzamykatelné zásuvky

 -rukojeti odolné proti olejům

 -nová technologie zavírání zásuvek?

 -antistatická podložka

 -držák pro manipulační přísavky / čelní skla

 -držáky papírových rolí 

 -výměnná pogumovaná chránička hran

 -boční přihrádka na dózy

 -dvě řiditelná kolečka

 -snadno ovladatelná gumová kolečka s brzdou

Zásuvky

Rozměry (vnitřní)

Malé zásuvky: 

šířka cca 563 mm x hloubka 393 mm x výška 60 mm

velké zásuvky: 

šířka cca 563 mm x hloubka 393 mm x výška 140 mm

Nosnost 

Malé zásuvky, max.: 40 kg

Velké zásuvky, max.: 45 kg
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Vybavení dílny Dílenský vozík

Sada očkoplochých klíčů 

22 částí

 „ č. zboží 7715-940-1

Sada kleští a kladivo 

8 částí

 „ č. zboží 7715-940-5

Sada torxových šroubováků 

11 částí

 „ č. zboží 7715-940-6

Sada šroubováků 

14 částí

 „ č. zboží 7715-940-4

Sada nástrčných klíčů 1/4 

71 částí

 „ č. zboží 7715-940-7

Sada nástrčných klíčů 3/8 

61 částí

 „ č. zboží 7715-940-8
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Sada nástrčných klíčů 1/2 

35 částí

 „ č. zboží 7715-940-9

Sada dvojitých očkoplochých klíčů pro 

nákladní.vozy 

SW 6-32, 12 částí

 „ č. zboží 7715-940-21

Sada dvojitých očkoplochých klíčů pro 

os.vozy 

SW 6-23mm, 9 částí

 „ č. zboží 7715-940-2

Sada dvojitých plochých klíčů 

13 částí

 „ č. zboží 7715-940-3

PODROBNÉ INFORMACE O OBSAHU

NAJDETE NA NAŠEM E-SHOPU.
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Vybavení dílny

01

Čisticí prostředek na ruce

Aquano Clean

 „ č. zboží. 2897-500-1

 „ obsah: 2 litry

 „ bal.: 1

 „ Popis produktu

 -čistí pokožku hluboko do pórů a trvale ji chrání

 -čisticí prostředek na ruce snadno odstraňuje 

dehet, olej, špínu, bitumen a další

 -Aquano dostatečně promašťuje pokožku 

 -neucpává odpady

 -bez obsahu silikonů a dermatologicky testováno

 -vhodné pro alergiky

02

Speciální čisticí prostředek na ruce

Aquano Spezial

 „ č. zboží. 2897-500-42

 „ obsah: 2 litry

 „ bal.: 1

 „ Popis produktu

 -intenzivní speciální prostředek k čištění rukou 

příjemný na pokožku k odstraňování extrémních 

nečistot, např. barev, akrylových barev, laků apod. 

 -hloubkové čištění

 -mírně zvlhčující

 -neucpává odtoky

 -bez konzervantů a parfémů

 -bez silikonu

 -dermatologicky testováno

 

 
-výrobek Aquano Spezial nesmíte používat na 

plastovém povrchu, může dojít k poškození plastů.

01 02

Care 1 - péče o pokožku, co má systém
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Vybavení dílny Care 1 - péče o pokožku, co má systém

01

Ochrana rukou

Aquano Protect

 „ č. zboží. 2897-500-2

 „ obsah: 2 litry

 „ bal.: 1

 „ Popis produktu

 -chrání pokožku při zacházení s látkami s obsahem 

vody či bez obsahu vody jako např. chladící 

mazadla, zředěné kyseliny, louhy, oleje, tuky, dehet, 

laky, lepidla atd.

 -rychle se vstřebává

 -nemastí

 -pH neutrální

 -neobsahuje silikon

 -dermatologicky testováno

 -vhodné pro alergiky

02

Aquano Protect Plus

Extrémní ochrana pokožky

 „ č. zboží. 2897-500-8

 „ obsah: 2 litry

 „ bal.: 1

 „ Popis produktu

 -omyvatelná ochrana pokožky chránící před 

znečištěním 

 -na silně ulpívající netekuté pracovní látky, jako např. 

oleje, laky, etér, lepidla, pryskyřice, pěny PU apod.

 -vyrobeno ze surovin na přírodní bázi

 -neobsahuje minerální oleje, silikonové oleje a jejich 

deriváty ani konzervační prostředky

01 02
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03

Péče o pokožku 

Aquano Lotion

 „ č. zboží. 2897-500-3

 „ obsah: 2 litry

 „ bal.: 1

 „ Popis produktu

 -napomáhá regeneraci poškozené kůže

 -vhodná na celé tělo

 -s přirozenými oleji a vitamínem E

 -nemastí zpětně

 -pH neutrální

 -jemně parfémovaná

 -neobsahuje silikon

 -dermatologicky testováno

03

č. zboží 2897-500-7Péče o pokožku



10

04

Mycí pasta

odstraňuje nečistoty jako oleje, 

mastnoty atd.

 „ č. zboží. 2897-240-8

 „ obsah: 10 kg nádoba Jumbo

 „ bal.: 1

 „ Popis produktu

 -dermatologicky testováno

 -neobsahuje silikon

 -bez obsahu alkálií

 -s dřevěnými hoblinami

03

03

Dávkovač

pro použití systémových lahví o objemu 

2 litry

 „ č. zboží 2897-500-6

 „ Popis produktu

 - s předem namontovanou 

jednorázovou pumpičkou pro 

dávkování produktů na ochranu 

pokožky

 - z umělé hmoty

 

 Obsah balení:

 1 x dávkovač daného systému

 4 x hmoždinky 6mm, šrouby z 

ušlechtilé oceli a podložky

 1 x klíč

 1 x otočná hlavice

 1 x dávkovací část

 1 x návod k montáži a použití

04
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Vybavení dílny Care 2 - péče o pokožku, co má systém

01

Care Protect

Neviditelná ochrana rukou

 „ č. zboží. 2897-240-1

 „ obsah: 1 litr pleťové vody

 „ bal.: 1

 „ Popis produktu

 - rozprostře se na pokožce jako 

neviditelná ochranná rukavice

 - chrání pokožku při zacházení 

s různými látkami jako např. 

chladící mazadla, zředěné 

kyseliny, louhy, oleje, tuky, dehet, 

bitumen atd.

 - neobsahuje silikon

 - ph neutrální k pokožce

 - dermatologicky testováno 

 - nemastí

02

Care Soft

Čisticí emulze na ruce

 „ č. zboží. 2897-240-3

 „ obsah: 1 litr

 „ bal.: 1

 „ Popis produktu

 - čistí obzvlášť šetrně k pokožce a 

díky kvalitnímu složení zajišťuje 

silnější pozdější promaštění 

pokožky

 - zvláště vhodná pro citlivou pleť a 

časté mytí

 - ph neutrální k pokožce

 - dermatologicky testováno. 

03

Care Lotion

Péče o pokožku 

 „ č. zboží. 2897-240-2

 „ obsah: 1 litr

 „ bal.: 1

 „ Popis produktu

 - lehce mastící péče o pokožku, 

kterou lze snadno rozetřít a která 

se rychle vstřebává

 - napomáhá regeneraci 

poškozené kůže

 - neobsahuje silikon

 - ph neutrální k pokožce

 

- dermatologicky testováno

01 03
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04

Aquano Peel

mycí pasta

 „ č. zboží 2897-500-10

 „ Popis produktu

 - mycí pasta na ruce s moučkou

   ze skořepin z vlašských ořechů 

05

Aquano Peel Special

agresivnější mycí pasta

 „ č. zboží 2897-500-11

„ Popis produktu

06

Aquano Corn

mycí pasta s kukuřičnou moukou

 „ č. zboží 2897-500-12

„ Popis produktu
 

 - mycí pasta s abrazivem 

z moučky z kukuřice 
 - vhodná do normálního provozu

- viskozita: pastovitá

 - pH: 7

 - dermatologicky testováno 

 - vhodné pro citlivou pleť 

- šetrně odstraní z rukou oleje, tuky 

brzdový prach, jiné lehké až 

až střední znečištění

 - dobrý hydratační účinek 

 - hodnota pH: 4,8 - 5,5

 - dermatologicky testováno, bez  
silikonu, neucpává odtok

- balení: 2l

 - mycí pasta na bázi granulátu

   ze skořápek vlašských ořechů 

 

 - přírodní brusivo nezanáší odtoky 

- umývá prach, špínu, oleje, tuky,  

brzdový prach, středně těžké  

až těžké znečištění

 - bez silikonu 

 - hodnota pH: 7

 - dermatologicky testováno vhodné  
pro alergiky

- balení: 2l

- bez silikonu
- umývá prach, špínu, oleje, tuky,  
brzdový prach a jiné lehké a střední 
nečistoty 

- balení: 2l

07

Aquano dezinfekční gel

 „ č. zboží 2897-500-13

 „ Popis produktu

 - gel bez silikonu na ochranu pokožky 
 - obsahuje extrakt lísky 

- posiluje horní vrstvy pokožky a tím  

zlepšuje svou vlastní ochrannou funkci 

při mechanickém namáhání

 - gel neobsahuje tuky (lipidy) 

 - dezinfekce je alkohol-vodný gel

 - vhodný i pro nositele latexových  
rukavic

- balení: 2l

04 05 06

07
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Vybavení dílny

01

02 03

01

Dávkovač Care

pro litrové lahve

 „ č. zboží 2897-240-6

 „ Popis produktu

 - dávkovač pro litrové lahve Care

 - vhodné pro artikly 2897-240-3, 

2897-240-1 a 2897-240-2

02

Dávkovač Care

pro třílitrové nádoby Care Clean

 „ č. zboží 2897-240-7

 „ Popis produktu

 - dávkovač pro třílitrové nádoby 

Care Clean

 - vhodné pro artikl 2897-240

03

Dávkovač Care

pro Care-Soft

 „ č. zboží 2897-240-4

 „ Popis produktu

 - dávkovač pro litrové lahve Care 

1 (2897-240-3)

Care 2 - péče o pokožku, co má systém

04

Care Clean

Čisticí prostředek na ruce

 „ č. zboží. 2897-240-010

 „ obsah: 1 litr

 „ bal.: 10

 „ č. zboží. 2897-240

 „ obsah: 3 l vědro

 „ bal.: 1

 „ Popis produktu

 - odstraňuje olej, tuk, tér, tiskovou 

barvu, asfalt apod. 

 - hloubkové čištění

 - trvalý efekt ochrany 

 - zvlhčující účinky

 - neutrální pH pro pokožku 

 - dermatologicky testováno 

05

Kartáček na nehty

Druh štětin: tvrdé

 „ č. zboží 2897-500-9

 „ Popis produktu

 - délka štětin: 17 mm

 - barva: černá

 - rozměry (V x D x Š): 38 mm x 

48 mm x 118 mm

 - max. teplota čištění: +121° C

 - produkt odpovídá regulaci 

EU č. 10/2011 o kontaktu s 

potravinami: ANO

05

04
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05

04

06

04

Care nástěnný držák

pro litrové lahve

 „ č. zboží 2897-240-5

 „ Popis produktu

 - nástěnný držák pro litrové lahve 

Care. Vhodné pro artikly 2897-

240-1, 2897-240-3 a 2897-240-2

05

Care nástěnný držák & 

dávkovač

pro Care Clean 3 l vědro

 „ č. zboží 2897-240-10

 „ Popis produktu

 - nástěnný držák s integrovaným 

dávkovačem pro třílitrové nádoby 

Care Clean 3

 - vhodné pro artikl 2897-240.

06

Kombi nástěnný držák Care

pro kompletní systém

 „ č. zboží 2897-240-15

 „ Popis produktu

 - kombi nástěnný držák pro litrové 

lahve Care Protect, pro litrové 

lahve Care Lotion a pro třílitrové 

nádoby Care Clean
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Vybavení dílny Ochranné rukavice

01

Speciální rukavice „Flex-Pro“

speciální černá vrstva na dlaních a špičkách prstů

 „ Popis produktu

 - šedý materiál zbytku rukavice z speciálního 

strečového úpletu

 - s úpletovou manžetou

 - velmi dobré protiskluzové vlastnosti

 -EN 420, EN 388 CAT 2 neobsahuje silikon

02

Speciální rukavice „Flex-Pro“ Plus

bezešvé úpletové rukavice se speciální šedou 

strečovou tkaninou

 „ Popis produktu

 - s výstupky na dlaních

 - excelentně sedí

 - EN420, EN388 CAT2

č. zboží provedení

7797-017-8 velikost 8

7797-017-9 velikost 9

7797-017-10 velikost 10

7797-017-11 velikost 11

02

01

03

č. zboží provedení

7797-021-8 velikost 8

7797-021-9 velikost 9

7797-021-10 velikost 10

7797-021-11 velikost 11

03

Pracovní rukavice „Mechanik“

Nylonové rukavice, částečně potaženo latexem 

 „ Popis produktu

 -vyrobeno dle EN 388 CAT 2

 -naprosto bezpečné uchopení předmětů v suchém i 

mokrém pracovním prostředí

č. zboží provedení

7797-004-7 velikost 7

7797-004-8 velikost 8

7797-004-9 velikost 9

7797-004-10 velikost 10
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05

05

Ochranné rukavice TOP

PU potažení na dlaních a špičkách prstů

 „ Popis produktu

 - nylonové rukavice

 - bezešvé

 - velká flexibilita a cit v rukou

 - extrémně odolné proti klouzání a odření

 - excelentně sedí 

č. zboží provedení

7797-001-7 velikost 7

7797-001-8 velikost 8

7797-001-9 velikost 9

7797-001-10 velikost 10

04

04

Vnitřní strana rukavice „jemný úplet“

Nylon/bavlna, s modrými výstupky z PVC

 „ Popis produktu

 - díky výstupkům dobré uchopování předmětů

 - vyrobeno dle EN 388 CAT 2

 - pletené dokulata

 - bezpečné uchopení předmětů

 - lze prát 

č. zboží provedení

7797-003-7 velikost 7

7797-003-8 velikost 8

7797-003-9 velikost 9

7797-003-10 velikost 10
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Vybavení dílny

01

Ochranné rukavice „Cut-Pro“

černá polyuretanová vrstva na dlaních a špičkách 

prstů

 „ Popis produktu

 - nejvyšší ochrana před pořezáním, stupeň: 5

 - úpletové rukavice ze speciálního vlákna

 - barva: šedivá

 - neobsahuje silikon

 - EN 388, EN 407 CAT 2

č. zboží provedení

7797-022-8 velikost 8

7797-022-9 velikost 9

7797-022-10 velikost 10

7797-022-11 velikost 11

02

01

02

Ochranné rukavice „Cut“

PU potažení, stupeň proříznutí 3

 „ Popis produktu

 - odolné proti proříznutí a mechanickému opotřebení

 - vyrobeno dle EN 388

č. zboží provedení

7797-005-8 velikost 8

7797-005-9 velikost 9

7797-005-10 velikost 10

Ochranné rukavice
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03

rukavice Anti-Shock

Svrchní materiál: Syntetická kůže a elastan

 „ Popis produktu

 - perfektní tvar a bezpečný úchop

 - příjemný pocit při nošení a na kůži

 - nejvyšší ochrana

 - pro činnosti spojené se silnými vibracemi a otřesy 

při práci s příklepovými vrtačkami, pneumatickými 

nástroji a vrtačkami, s těžkým nářadím apod.

 - polstrovaná fl exibilní žlutá elastanová zadní strana

 - gelové vložky o tloušťce 3 mm zesílené syntetickou 

kůží Clarino® absorbují rázy

 - špičky prstů s extra velkými protiskluzovými prvky 

ze silikonu

 - ochrana kotníků

 - podšívka z prodyšné syntatické kůže Clarino®

 - normy: EN 388 CAT II 

č. zboží provedení

7797-030-9 velikost M

7797-030-10 velikost L

7797-030-11 velikost XL

05

Páska na ochranu rukou

bezlepidlová náplast

 „ č. zboží 7695-50-45

 „ Popis produktu

 - rozměry: délka 4,50 m, šířka 50 mm 

 - samolepicí ochranný obvaz

 - ideální pro zranění rukou a prstů

 - odolný proti vodě a materiálu

 - elastický a lze utrhnout 

05

04

Nitrilové ochranné rukavice „Olejový úchop”

 „ Popis produktu

 - rukavice s dokonalejším úchopem díky 

   ergonomickému uložení

 - vysoce funkční, vysoce kvalitní, univerzálně použitelné

   a trvanlivé, nejvyšší obratnost 

 - pletená část voduodpudivá

 - dokonalá nepropustnost oleje 

- dle normy EN 420/388 jmenovitý výkon 4121

 

 

 

 

03

04

č. zboží provedení

7798-006-9 velikost M

7798-006-10 velikost L

7798-006-11 velikost XL

7798-006-8 velikost S
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Vybavení dílny

03

02

Butylové ochranné rukavice „Chemie“

ze 100% butylového kaučuku, dobrý cit v rukou

 „ Popis produktu

 - vysoká nepropustnost vodních par, plynů a 

toxických chemikálií 

 - vysoká odolnost proti polárním sloučeninám jako 

estery, ketony, aldehydy, aminy, nasycené solné 

roztoky a kyseliny a louhy

 - EN 374 a EN 388

č. zboží provedení

7797-028-10 velikost 10 02

03

Úklidové rukavice „Chemie“

potažené nitrilem, délka: 32 cm

 „ Popis produktu

 - vyrobeno dle EN 388

 - CAT 2 & EN 374 CAT 3 

 - univerzální, lehká ochrana před chemikáliemi a 

tekutinami, např. před četnými louhy, kyselinami, 

oleji atd.

 - díky křížkovému profilu dobré uchopování 

předmětů

 - antibakteriální

 - neobsahuje silikon

01

Ochranné rukavice „Elektro“

pro hybridní automobily

 „ Popis produktu

 - izolační rukavice z červeného přírodního latexu

 - kategorie AZC

 - ochrana před napětím až do 1 000 voltů

 - třída 0

č. zboží provedení

7797-009-8 velikost 8

7797-009-9 velikost 9

7797-009-10 velikost 10

č. zboží provedení

7797-020-9 velikost 9

7797-020-10 velikost 10 01

Ochranné rukavice
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04

04

Ochranné rukavice z PVC „Chemie“

celopotažené

 „ Popis produktu

 - univerzální, lehká ochrana proti chemikáliím a kapalinám, např. 

proti celé řadě louhů, tuků, kyselin, olejů atd.

 - 100% nepropustné

 - bezešvá a dvojitě máčená

 - stabilní hmat díky kosočtvercovému profi lu

 - antibakteriální

 - bavlněná tkanina na vnitřní straně

 - bez silikonu

 - délka: 32 cm

č. zboží provedení

7797-010-10 velikost 10

05

Nitrilové ochranné rukavice modré

částečně potaženo, ergonomicky vytvarované

 „ Popis produktu

 - velmi dobrá odolnost proti olejům, tukům

 - univerzálně použitelné a roztažitelné

 - výtečná odolnost proti odrolení

 - EN 388 výkonová hodnota 2121

06

Nitrilové ochranné rukavice žluté

částečně potažené, testováno GS 

 „ Popis produktu

 - vyrobeno dle EN 420 CAT 2 + EN388

 - dobrý úchop za sucha

 - bavlněná trikotáž s úpletovou manžetou

č. zboží

7797-006-8

7797-006-9

č. zboží provedení

7797-007-7 velikost 7

7797-007-8 velikost 8

7797-007-9 velikost 9

7797-007-10 velikost 10

05

06

provedení

velikost 8

velikost 9
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Vybavení dílny

01

Jednorázové rukavice „Nitril“

100 ks v balení

 „ Popis produktu

 - nitril

 - bez pudru

 - vyrobeno dle EN 455

č. zboží provedení

7797-016-7 velikost S

7797-016-8 velikost M

7797-016-9 velikost L

7797-016-10 velikost XL

01

7797-026-8

Ochranné rukavice
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02

Jednorázové rukavice „Latex“

100 ks v balení

 „ Popis produktu

 - latex

 - bez pudru

 - vyrobeno dle EN 455

č. zboží provedení

7797-015-8 velikost M

7797-015-9 velikost L

7797-015-10 velikost XL

02

03

Jednorázové rukavice „Nitril“ černé

100 kusů na krabici, bez silikonu

 „ Popis produktu

 - bez pudru a latexu

 - tloušťka materiálu: 0,08 mm

 - k ochraně před chemikáliemi, velmi lehkými 

kyselinami a louhy 

04

Rukavice na jedno použití „Nitril“ high risk

50 ks v boxu, bez silikonu

 „ Popis produktu

 - barva: modrá

 - nepudrované

 

proti dusitanům

 - ochrana proti chemikáliím

 - schváleno pro potraviny

 - bez latexu

 - bez silikonu

 - dobrý tvar

 - kategorie III EN 388 Level 3.0.0.1. EN 374-3 J.K.L. AQL 0.65

č. zboží provedení

7797-029-8 velikost M

7797-029-9 velikost L

7797-029-10 velikost XL

č. zboží provedení

7797-031-12 velikost XXXL

7797-031-11 velikost XXL

7797-031-10 velikost XL

7797-031-9 velikost L

7797-031-8 velikost M

03

04

 NOVINKA
- dvojnásobná tloušťka oproti běžným jednorázovým rukavicím 
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Vybavení dílny Ochranné rukavice
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02

Latexová rukavice „Winter“

Latexová vrstva na dlaních a špičkách prstů, s 

podšívkou

 „ Popis produktu

 - odpuzují vlhkost a izolují 

 - vyrobeno dle EN 388 & EN 511

 - zdrsněné pro lepší úchop předmětů

01

01

Latexová rukavice „Winter“

Dlaně s vrstvou PVC, s podšívkou

 „ Popis produktu

 - dlaň s úpravou PVC

 - prsty s latexovou úpravou

 - zimní podšívka

 - ochrana proti proříznutí 2

 - zářivá oranžová

 - vodotěsné, vodotěsnost až 30 minut

 - výkonová hodnota 3221

 - DIN EN 511

č. zboží provedení

7797-025-11 velikost 11

č. zboží provedení

7797-011-8 velikost 8

7797-011-9 velikost 9

7797-011-10 velikost 10

7797-011-11 velikost 11

02

03

03

Rukavice pro mechaniky „Nappa“

z nejlepšího výběru kůže Nappa

 „ Popis produktu

 - velmi ohebné a roztažitelné

 - zadní část textil s aktivním dýcháním

 - bez podšívky pro co nejlepší cit ve špičkách prstů

 - suchý zip na zápěstí

 - EN 420, EN 388 CAT 2

č. zboží provedení

7797-023-8 velikost 8

7797-023-9 velikost 9

7797-023-10 velikost 10

7797-023-11  velikost 11



25

Vybavení dílny Ochranné rukavice

01

Pracovní rukavice „Hovězí  

štípenková useň“

síla kůže: 1,0 mm

 „ Popis produktu

 - vyrobeno dle EN 388 CAT 2

 - dvojité švy

 - podšívka na dlaních

 - bílá zadní část a široká manžeta z plachtoviny

02

Pracovní rukavice „Hovězí  

plná useň“

měkká kůže

 „ Popis produktu

 - ochrana kloubů

 - podšívka na dlaních

 - testováno TÜV/GS

 - vyrobeno dle EN 420 & EN 388 CAT 2

č. zboží provedení

7797-014-10 velikost 10

č. zboží provedení

7797-013-10 velikost 10

03

Ochranné rukavice pro sváření

kombinace plné a štípenkové usně

 „ Popis produktu

 - 5prsté svářečské rukavice

 - kombinace plná kůže/štípenka

 - manžeta ze štípenky

 - délka: 35 cm 

 - testováno zkušebním ústavem TÜV Rheinland

 - oblasti použití:

 - automobilový průmysl

 - montážní/přepravní/balicí průmysl

 - ochrana proti žáru/požáru

 - zemědělství/lesní hospodářství

 - průmysl zpracování kovů/plechů

č. zboží provedení

7797-012-10 velikost 10

02

01

03
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04

04

Rukavice s umělé kůže

Pracovní rukavice

 „ Popis produktu

 - s bílým hřbetem a bílou manžetou

 - s vyztuženou dlaní

 - odpuzující vlhkost

 - oblast použití:

 - střední až těžká mechanická zatížení

 - dobrá odolnost vůči otěru a proříznutí

č. zboží provedení

7797-027-10 velikost 10
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Vybavení dílny Ochranné brýle

01

Ochranné brýle Pro-Vision

s bezpečnostním sklem

 „ č. zboží 4695-006-500

 „ Popis produktu

 - brýle se sportovním designem chrání díky 

netříštivému vrstvenému sklu Vaše oči při práci.

01

02

02

Ochranné brýle s postranicemi Astrospec

Sklíčka z polykarbonátu

 „  č. zboží. 7794-002-0 

 „ č. zboží. 7794-002-01

 „ náhradní sklo

 „ Popis produktu

 - vnitřní strana zůstává trvale nezamlžená

 - vnější strana je extrémně odolná proti poškrábání

 - obroučky s měkkými součástmi pro zvýšení 

komfort při nošení

 - dobrá nastavitelnost díky čtyřstupňovému 

prodloužení obrouček

 - velmi snadná výměna sklíček

 - nejvyšší ochrana proti UV záření ze 100%
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04

05

05

Panoramatické ochranné brýle

Čiré sklíčko z PC, 100% ochrana před UV zářením

 „ č. zboží. 7794-003-0

 „ č. zboží. 7794-003-01

 „ náhradní sklo

 „ Popis produktu

 - ergonomicky tvarované uzavřené brýle

 - vnější strana je extrémně odolná proti poškrábání

 - vnitřní strana zůstává trvale nezamlžená

 - základní konstrukce: transparentní šedá

 - páska: Uvex, 25 mm

 - nejvyšší ochrana proti UV záření (100%)

 - neomezené vnímání po stranách

03

Ochranné brýle s postranicemi X-one

vrstva odolná proti poškrábání

 „ č. zboží 7794-001-0

 „ Popis produktu

 - potažené vrstvou proti poškrábání

 - velmi lehké brýle (28g)

 - sportovní design

 - nejvyšší ochrana před UV zářením (100%)

 - univerzálně sedí i přes jednoduché obroučky

03

04

Nylonové ochranné brýle

s bezpečnostním sklem

 „ č. zboží 4695-006-433
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Vybavení dílny Ochranné pomůcky

04

Ochranné svářečské brýle sklápěcí

 „ Popis produktu

 - tyto brýle se sklápěcím předním dílem zajišťují 

bezpečný výhled během sváření

AGTB Standard:1

4695-006-461 náhradní skla netříštivá

4695-006-465 náhradní skla atermická

03

Ruční ochranný štít

 „ Popis produktu

 - bez předsazeného krytu chránící štít ruce proti 

horku jen podmíněně

 - čiré a zelené předsazené kryty vyměnitelné

č. zboží Provedení

4695-006-440 Štít (bez skla)

4695-006-442 Sklo čiré

4695-006-446 Předsazený kryt zelený

04

03

01

Automatická ochranná helma PRO

Karbonový vzhled

 „ č. zboží 4695-007-100

 „ Popis produktu

 - kazeta proti oslnění: 1/1/1/2 

 - ochranné stupně DIN 4/5-8 a 9-13

 - vhodné pro WIG od 5 ampér

 - režim broušení

 - velké výhledové pole 53 x 100mm

 - čtyři na sobě nezávislá čidla 

 - bezestupňová regulace

 - zásobení  proudem ze solární buňky & vyměnitelné 

podpůrné baterie 

 - standardní předsazený kryt 90 x 110mm 

 - vyměnitelný náhradní předsazený kryt art. č. 4695-

007-110

01

02

výměnný zorník 90x110mm

pro (4695-007-100)

 „ č. zboží 4695-007-110

02
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07

07

Ochranný štít

 „ Popis produktu

 - hlavový oblouk z polypropylenu

 - extrémně pevné a odolné proti chemikáliím

č. zboží provedení

7936-000-000 štít

7907-002-000 hlavová část

05

06

08

05

Ochrana sluchu

 „ č. zboží 7126-003-000

 „ Popis produktu

 - velmi lehké a pohodlné

 - hlavový oblouk ze speciální umělé hmoty

 - velmi měkké ušní polštářky

 - příjemně přiléhají

 - hodnota SNR 25 dB

06

Třmenový chránič sluchu

 „ AGTB Standard:1

 „ Popis produktu

 - šikovná ochrana sluchu na obroučce je ideální pro 

rychlé použití ve většině hlučných situacích 

 - oválné polštářky zajišťují lepší fixaci na 

sluchovodech

08

Zátky na ochranu sluchu

 „ č. zboží 7695-006-600

 „ Popis produktu

 - bez pásky

 - hygienicky balené po párech
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Vybavení dílny Svítilny

01

01

Čelovka

osvítí celou pracovní plochu

 „ č. zboží 7981-70-7

 „ Popis produktu

 - výkonná akku baterie čelovky s dlouhou dobou 

svícení

 - malá a lehká (120g)

 - ergonimický design

 - jednoduchá obsluha (i v rukavicích)

 - osvětlení celého pracovního prostoru

 - voděodolná, černá

 - tkaný pásek, vyrobeno dle EU-designe patent č. 

2635946

 NOVINKA
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02

Svítilna LED s extrémně vysokou svítivostí

Spotlight, dva háčky, tři magnety a flexibilní hlavice 

svítilny

 „ č. zboží 7981-70-32

 „ Popis produktu

 - tři instalované magnety

 - dva zasouvací háčky

 - ergonomické madlo

 - flexibilní hlavice otočná až o 180°

 - světelný zdroj: 7 xSMD LEDs / Spot: Vysoce 

výkonná LED

 - intenzita světla: 250 Lux@0.5m / Spot: 500 

Lux@0.5m

 - světelný tok: 120 Lm / Spot: 50 Lm 

 - doba trvání provozu: 4 hod. / Spot: 4 hod.

 - doba nabíjení: 4 hod.

 - jmenovité napětí: 100-240 V / 50-60 Hz

 - napájení: 3,7 V / 1800 mAh Li-ion

 - krytí IP: IP20

 - hmotnost netto: 245g

 - teplotní odolnost: -10°C až +40°C

 - rozměry: 270 x 62 x 41 mm

 - zástrčka a kabel USB jsou součástí dodávky!

02
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Vybavení dílny

01

dílenská svítilna COB LED „Uniform“

Uniformní, 190 x 63 x 38 mm

 „ č. zboží 7981-70-46

 „ Popis produktu

 - kapesní akumulátorová LED svítilna

 -fl exibilní hlavice

 - silný magnet a háček

 - rozměry: V 190 x Š 63 x H 38 mm

 - 2stupňové zapínání: 1. stupeň: 100 lumenů, 2. 

stupeň: 200 lumenů

 - praktický držák na opasek, integrované závěsné 

háčky s otočnou patkou,

 - vč. silného magnetu

 - voděodolné provedení (IP65)

 - žárovky: 2,4-W-COB-LED

 - doba svícení: 3 až 6 hod. podle nastaveného 

stupně

 -akumulátor: 3,7 V / 2200 mAh Li-ion

 - doba nabíjení: 4 hod.

 -rozsah teplot: -10° až +40 °C, hmotnost: 280g

02

Dílenské světlo LED COB

Mini forma, 117 x 59 x 13 mm

 „ č. zboží 7981-70-36

 „ Popis produktu

 - akumulátorová LED svítilna v kapesním provedení

 - otočná hlavice

 - silný magnet a háček

 -dvoustupňový přepínač 

 - rozměry: V 117 x Š 59 x H 13 mm

 - 2stupňové zapínání: 1. stupeň: 55 lumenů, 2. 

stupeň: 110 lumenů

 - praktický držák na opasek, integrované závěsné 

háčky

 - doba svícení: 2,5 hod. až 5 hod.

 - akumulátor: 3,7 V / 1000 mAh Li-Ion

 - doba nabíjení: 2,5 hod.

 - rozsah teplot: -10° až +40 °C

 - hmotnost: 112 g IP20

 - zástrčka a kabel USB jsou součástí dodávky!

01

02

Svítilny
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04

Inspekční LED svítilna

ke kontrole brzdového obložení

 „ č. zboží 3721-503

 „ Popis produktu

 - extra zesílený klips (odolný proti ulomení)

 - hliníkový kryt

 - žárovky: 5 mm LED

 - délka: 125 mm / ø hlavice 12 mm

 - včetně baterií (2x AAA, Micro)

 - konstantní svítivost

 - zapínání klipem

05

Inspekční LED svítilna

Flashpen

 „ č. zboží 7981-70-2

 „ Popis produktu

 - extrémně svítivá LED 100 lumenů

 - funkce zaostřování se světelným kuželem 10° až 

70°

 - dosvit až 75 m

 - doba svícení až 6 hodin

 - vodotěsné provedení podle IP54

 - rozměry (ŠxV): 16mm x 148mm

 - hmotnost: 59g

 

05

03

Tužková akumulátorová pracovní LED lampa

nabíjecí, s USB přípojkou

 „ č. zboží 7981-70-6

 „ Popis produktu

 - doba trvání provozu: 2 hodiny

 - oba nabíjení: 1,5 hodiny

 - vč. nabíjecího kabelu USB

 - hlavní světlo: 7 SMD LED / Spotlicht: CREE XP-G2 R5

 - světelnost: 130 / 1000 Lux@0,5 m

 - světelný tok: 60 / 50 Lumen

 - napájení: akumulátor 3,7 V / 750 mAh Li-Ion

 - krytí IP: IP54

 - hmotnost netto: 81 g

03

- vč. dvou baterií (AAA/LR03/Micro)

04
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Vybavení dílny Svítilny

01

Pracovní osvětlení pro opravu důlků

vč. nožky s přísavkou

 „ č. zboží 8714-610

 „ Popis produktu

 - flexibilní použití 

 - díky odnímatelnému flexibilními rameni použitelné i jako 

ruční svítilna 

 - nožka s přísavkou šetrnou k lakům s průměrem 120 mm

 - flexibilní rameno dlouhé 300 mm s křížovou rukojetí

 - díky hranolovému ochrannému sklu šetří zrak

 - 220/240 voltů s automatickým vypínáním

 - 50/60 Hz

 - 900 lumenů

 - 210 mm délka zářivky

 - šířka: 38,5 mm

 - délka: 65 mm

 - zářivka 11 wattů

 - přívodní kabel 5m

01

02

dílenská pracovní LED svítilna s napájením 

z baterie a ze sítě

extrémně robustní a vodotěsné provedení

 „ č. zboží 7981-70-61

 „ Popis produktu

 - napájení baterií, nebo kabelem

 - robustní kryt

 - vestavěná rukojeť

 - polohovací držák s otvorem pro zavěšení

 - funkce stmívání

 - indikátor stavu baterie

 - výdrž baterie: 1-14h. 

 - doba nabíjení: 2h.

 - délka kabelu: 5m

 - provozní napětí: 100-240V AC - 50/60Hz

 - specifikace dle IP67, IK07

 - váha: 2,2kg

 - intenzita světla

 - 5000 Lux @ 0,5m

 - světelnost: 

3000 Lm @ 100%  

2250 Lm @ 75%  

1500 Lm @ 50%  

750 Lm @ 25%  

300 Lm @ 10%

02
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03

Pracovní svítilna COB LED 30 W

Scangrip, 3300 lumenů

 „ č. zboží 7981-70-60

 „ Popis produktu

 - nerozbitná, odolná proti nárazům, prachu a vodě

 - rovnoměrné osvětlení

 - klasifi kace IP67

 - vč. fl exibilního stativu 

 - lze jí snadno otáčet nebo ji zavěsit

 - rukojeť slouží také ke smotání kabelu

 - 30 W HIGH CRI COB LED

 - 3300 lumenů 

 - 5000 lux @ 50 cm

 - životnost LED žárovek je min. 100.000 hodin

 - provozní napětí: 230 V AC

 - kabel: 5 m (2x1 mm²HO5RN-F)

 - rozměry: 261 x 274 x 76,5 mm 

 - váha 2800 g

Technická data:

30 W HIGH CRI COB LED

3300 lumenů 

5000 lux @ 50 cm

Životnost LED žárovek je min. 100.000 hodin

Provozní napětí: 230 V AC

Kabel: 5 m (2x1 mm²HO5RN-F)

Rozměry: 261 x 274 x 76,5 mm 

Váha 2800 g

05

Držák pro trojnožku

k upevnění pracovní svítilny COB LED (Art. č. 

7981-70-60)

 „ č. zboží 7981-70-58

04

Trojnožka

Nastavitelná výška od 1,1 do 2,5 m

 „

03

č. zboží 7981-70-56

04

05
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Vybavení dílny

01

01

Jednosměrná ruční svítilna

8 wattů

 „ č. zboží 7981-66

 „ Popis produktu

 - 8 wattů, 220-240 voltů

 - s šestihranným nástavcem

 - otočný hák

 - odolná proti UV záření, olejům a benzínu

 - 220-230 voltů, 50-60 Hz

Svítilny
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03

03

LED svítilna pro osvětlení prostoru motoru

Bonnet Light, Scangrip

 „ č. zboží 7981-70-80

 „ Popis produktu

 - velmi dobrá svítivost (1000 Lumen) 

 - jasné příjemné klidné světlo

 - robustní a vodotěsné provedení, IP65

 - dva stupně svícení (50 nebo 100 %) 

 - magnetický elektronický spínač

 - úzké a kompaktní provedení

 - extrémně lehká, pouze 1000 g včetně držáku

 - chrání lak díky měkkému krytu

 - nastavitelný teleskopický držák (1,2 m až 1,7 m)

 - průměr pouze 25 mm

 - doba svícení při napájení z baterií je jedna hodina 

- světelný zdroj: 48 SMD-LED

 - světelnost: 1000/2000 Lux@0,5 m (stupeň 1/2)

 - světelný tok: 500/1000 Lumen (stupeň 1/2)

 - úhel osvětlení: 75°

 - odolné proti prachu a stříkající vodě podle IP54  

 - životnost LED je minimálně 100 000 hodin

 - doba trvání provozu: 3/1,5 hodiny (stupeň 1/2)

 - doba nabíjení: 4 hodiny

 - délka kabelu: zcela pogummovaný kabel 5 m (2x 1mm² 

H05RN-F)

 - napájení: akumulátor 3,7 V / 5200 mAh Li-Ion

02

Ruční tyčová LED svítilna

s robustním otočným hákem

 „ č. zboží 7981-70-66

 „ Popis produktu

 - 9 SMD LED, nejnovější LED technologie

 - svítivost: 300 lumenů

 - intenzita osvětlení: 400 Lux na 0,5m

 - testováno podle IP40, ochrana proti vniknutí cizího 

tělesa o velkosti 1mm a větší, sonda objektu 

(kulička o velikosti 1 mm) nesmí proniknout vůbec

 - 5 m kabel

 - hmotnost: 650 g

 - rozměry: 26x40x340mm

02

 - provozní napětí: 100-240 V AC – 50/60 Hz

 - krytí IP: IP 65

 -hmotnost netto: 1000 g (vč. držáku)

 -rozměry: Ø 25 mm x 1017 mm

 -nastavitelný teleskopický držák: 1,2 m až 1,7 m

 -odolnost proti nárazům: IK07

 - teplota: -10°C až +40°C 

 - index zachování barev: 80

 - teplota barvy: 6000/6600K
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Vybavení dílny Dílenský čistič

01

Organické pojivo pro olej a chemikálie 

Vhodné pro interiér a exteriér 

Oil-Catcher Premium 

 „ č. zboží. 7874-150-1

 „ obsah: 1 litr

 „ bal.: 1

 „ č. zboží. 7874-150

 „ obsah: 50 litrů

 „ bal.: 1

 „ Popis produktu

 - rychle absorbuje oleje, chemikálie, pohonné 

hmoty, barvy a další.

 - báze: přírodní vlákna

 - hodnota pH: 3,8

 - vhodné pro vnitřní i venkovní použití

 - za všech podmínek použitelné pro opakované 

použití až do konečného nasycení netoxické pro 

člověka, zvířata a životní prostředí

 - může být použit na jakýkoliv povrch

 - úsporný, snadná manipulace

 - vhodný při likvidaci znečištění půdy, nebo 

podzemních vod

 - velmi šetrný k životnímu prostředí

01
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02

Lapač olejových zbytků

Oil-Catcher Outdoor

 „ č. zboží. 7874-40

 „ obsah: 40 Liter

 „ bal.: 1

 „ Popis produktu

 - absorbent oleje, jenž byl vyvinut speciálně pro 

venkovní oblast

 - má tak vysokou vlastní hmotnost, že se již netvoří 

žádné závěje

 - zrnitost: 0,125 - 4,0 mm

02

TAK TOHLE 

JE FAKT 
BOMBAAA
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Vybavení dílny

01

Dílenský čistič

Bio-Star

 „ č. zboží. 2897-250-5      obsah: 5 litrů

 „ bal.: 1

 „ č. zboží. 2897-250-30    obsah: 30 litrů

 „ bal.: 1

 „ Popis produktu

 - vysoce aktivní koncentrát pro studené a 

vysokotlaké čištění

 - vhodné k čištění silně znečištěných podlah hal, 

obkladaček a dlaždic

 - odstraňuje mazací olej, tuky, saze, pigmenty, 

pryskyřici a dehet

 - směšovací poměr pro vysokotlaký čistič: 1:3 až 1:5

 - směšovací poměr pro ruční zpracování:  1:1 až 1:5

 - hodnota pH: 11,2 (alkalický)

 - bez AOX

Výpustný kohout pro 5litrové 

nádoby

 „ č. zboží. 2000-000-005

výpustný kohout pro 30litrové 

nádoby

 „ č. zboží. 2000-000-030

01

Dílenský čistič
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02

Odstraňovač skvrn od oleje

Oel-Ex

 „ č. zboží. 2897-341

 „ obsah: 400 ml

 „ bal.: 12

 „ Popis produktu

 - účinný pomocník proti olejovým skvrnám a starým 

olejovým skvrnám

 - odstraňuje olejové skvrny ze všech nasákavých 

i nenasákavých podkladů, jako např. kamene, 

přírodního kamene a betonu, hlíny a pemzy, 

mazaniny, kabřince a keramiky

 - lze použít i na koberce a textilní podlahové krytiny

 - barva: bílá

 - důležité: neaplikujte na živici, asfalt a břidlici

02ÚČINNÝ POMOCNÍK PROTI 
SKVRNÁM OD OLEJE A
STARÉHO OLEJE
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Vybavení dílny

č. zboží napětí provedení obrázek

3722-01 1,5 Volt Mono D 1

3722-02 1,5 Volt Baby C 2

3722-03 1,5 Volt Mignon AA 3

3722-04 1,5 Volt Micro AAA 4

3722-05 9,0 Volt Block E 5

03

Baterie High Energy

03/1

03/2

03/3

03/4

03/5

Baterie

01

Baterie v úpravě Normfest

Power, nejmenší objednatelné množství: 40 kusů

02

Baterie v úpravě Normfest

Power, nejmenší objednatelné množství: 40 kusů

č. zboží označení napětí

3722-71 Mignon AA 1,5 voltů

č. zboží označení napětí

3722-72 Micro AAA 1,5 voltů

01

02
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č. zboží  Provedení obrázek

3722-40 800 mAh Micro AAA 1

3722-41 2100 mAh Mignon AA 2

č. zboží napětí Provedení obrázek

3722-24 12  Volt A 23, MN 21 1

05

Dobíjecí baterie

04

Baterie

05/2

04/1

05/1

06

Knofl íkové baterie

č. zboží Označení napětí

3722-20 CR 2025 3 Volt

3722-21 CR 2032 3 Volt

3722-22 625 A, LR 9 1,5 Volt

3722-23 CR 2016 3 Volt

3722-25 CR 1620 3 Volt

3722-26 CR 1616 3 Volt

č. zboží Označení napětí

3722-27 CR 1220 3 Volt

3722-30 CR 1632 3 Volt

3722-31 V13 GA, LR 44 1,5 Volt

3722-32 CR 2450 3 Volt

3722-33 CR 1/3 N 3 Volt

07

Sortiment knofl íkových baterií

 „ č. zboží 1957-580

Obsah: 75 částí

10x CR1220 3V (výr. č. 3722-27)

10x CR1616 3V (výr. č. 3722-26)

10x CR1620 3V (výr. č. 3722-25)

10x CR1632 3V (výr. č. 3722-30)

10x CR2016 3V (výr. č. 3722-23)

10x CR2025 3V (výr. č. 3722-20)

10x CR2032 3V (výr. č. 3722-21)

 5x LR1 1,5V (4001) (výr. č. 3722-29)

06

07
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Vybavení dílny Čistící papír / příslušenství

01

Role čistícího papíru

2vrstvé, 1 000 útržků

 „ č. zboží. 7875-502

 „ 22 x 36 cm s ražbou, plně lepené

 „ č. zboží. 7875-503

 „ 36 x 38 cm s ražbou, částečně lepené

 „ Popis produktu

 - barva: modrá

 - balení: 2 ks

02

Role čistícího papíru

3vrstvé, 1 000 útržků

 „ č. zboží. 7875-504

 „ 38 x 36 cm

 „ Popis produktu

 - počet vrstev: 3

 - útržky: 1000/role

 - velikost listu: 38 x 36 cm

 - Ø role: 29cm

 - délka role: 350m

 - barva: modrá

 - s ražbou, kompletně lepeno

 - balení: 2 ks

01

02



46

04

Role čistících utěrek

performované, 400 útržků

 „ č. zboží. 7875-5

 „ 29 x 39 cm

 „ Popis produktu

 - velmi vysoká savost

 - vysoký podíl bavlny

 - lze ždímat

 - odolné proti roztržení

 - odolné proti většině rozpouštědel 

 - 2 role v balení

 - 400 utěrek v roli

 - 29 x 38 cm

 - perforace ke snadnému odtržení

 - textilní utěrky (70 % bavlna, 15 % syntetická 

vlákna, 15 % PP)

04

03

Netkaná textílie, 2 role v balení

500 útržků, 38x30 cm

 „ č. zboží. 7875-505

 „ 38 x 30 cm

 „ Popis produktu

 - neobsahuje vlákna

 - vhodné pro mokré i suché použití

 - biologicky odbouratelný

 - složení: 55% dřevité materiály - 45% Polyester (bez 

pojiv)

 - barva: tyrkysová

 - odolnost proti vlivu rozpouštědel

 - vysoká absorbční schopnost

 - role má 500 útržků

 - výška útržku: 38 cm

 - šířka útržku: 30 cm

 - dvě role v balení

03
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Vybavení dílny

03

Dílenské pytle na odpad

120 litrů

 „ č. zboží. 7875-908

 „ barva: modrá

 „ Popis produktu

 - role po 100 kusech

 - 60 μm

02

Role buničiny

2- vrstvý, 600 útržků

 „ č. zboží. 7875-1

 „ 27 x 40 cm, nejmenší objed-

natelné množství: 2

 „ Popis produktu

 - délka role: 255 m

 - barva: bílá

 - vysoká savost

 - 2vrstvé provedení

 - rozměry: 23,5 x 34 cm

01

Role vlákninových utěrek

performované, 400 útržků

 „ č. zboží. 7875-500

 „ 29 x 38 cm

 „ Popis produktu

 - barva: bílá

 - extrémně silně savý

 - velice odolný proti vlhkosti, přetržení a oděru

 - lze prát a ždímat

 - odolný proti rozpouštědlům 

 - bez silikonu

 - vhodný pro potraviny

 - perforovaný

 - 400 útržků

 - délka role: 152m

03

02

01

Čistící papír / příslušenství
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04

06

05

05

Držák na čistící papír

max. šíře role 40cm

 „ č. zboží 7875-3

06

Chromovaný držák na čistící papír

max. šíře role 40cm

 „ č. zboží 7875-2

08

04

Chromový nástěnný držák 

max. šířka role 75 cm

 „ č. zboží 7875-901

 „ Popis produktu

 -na 3 kompaktní role, max. šířka 

role 75 cm

 -Ochranné povlaky, kompaktní 

role a sáčky na odpad

 -V x Š x H: 70 x 76 x 24 cm 
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Vybavení dílny

03

01

02

03

Antistatický ochranný potah sedadla

 „ č. zboží. 7875-905

 „ role à 250 kusů

 „ Popis produktu

 - rozměry: 840 x 1400mm

 - permanentně antistatický

 - role po 250 kusech

 - připuštěno pro Daimler

02

Potahy sedadel

z umělé kůže

 „ č. zboží 7875-920-000

 „ Popis produktu

 - připuštěno pro sedadla s funkcí airbagu

 - z umělé kůže

 - možné prát na 40°C

 - není vhodný pro světlá kožená sedadla!

01

Ochranné povlaky na sedadlo

 „ č. zboží. 7875-902

 „ role po 500 kusů

 „ č. zboží. 7875-904

 „ role po 100 kusů

 „ Popis produktu

 - rozměry: 82 cm x 130 cm

 - tloušťka: 13my

 - role po 500 kusech

 - perforované

 - připuštěno také pro sedadla s bočními airbagy

Potahy
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05

Kompaktní role 5 v 1

 „ č. zboží. 7875-911

 „ Role 250 sad

 „ Popis produktu

 - ochranný povlak PE bílý 840 x 1.400 mm

 - rozhožka PE bílá protiskluzová 550 x 590 mm

 - ochrana volantu PE modrá 490 x 150 mm

 - s vyseknutími, s ochranou řadicí páky a ruční brzdy

05

04

5 v 1 Set pro ochranu vnitřních částí

 „ č. zboží. 7875-913

 „ Dávkovací box à 100 sad

 „ Popis produktu

 - rohož bílá 50 cm x 38 cm papírová 

 - ochranný potah na sedadlo žlutý 80 cm x 130 cm

 - ochrana volantu s gumovým potahem, bílá  

délka: 130 cm / šířka: 10 cm

 - ochrana parkovací brzdy s gumovým potahem, bílá 

délka: 16 cm / šířka: 7 cm

 -ochrana řadicí páky s gumovým potahem, bílá 

délka: 13 cm / ?šířka: 14 cm

04
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Vybavení dílny Potahy

03

Ochranný potah volantu - role

 „ č. zboží. 7875-900

 „ ochranný potah volantu - role

 „ č. zboží. 7875-900-01

 „ úchop pro ochranný potah volantu

 „ Popis produktu

 - délka: 300 cm

 - šířka: 14 cm

 - Ø vnitřního jádra: 3,8 cm

03

01

Jednorázové rohožky

bez potisku

 „ č. zboží. 7875-510

 „ role à 500 kusů

 „ Popis produktu

 - barva: bílá

 - 70 g/m˛

02

02

Rohožky Duo Mat

Jednorázové, perforované

 „ č. zboží. 7875-511

 „ 500 ks v kartonu

 „ Popis produktu

 - nepropouští tekutiny ani olej

 - vysoká odolnost proti roztržení díky nalaminované, 

antistatické fólii

 - 38 x 50 mm

 - papír: 70 g šedivá

01
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04 05

04

Chránič blatníku

z polyesteru

 „ č. zboží 7875-921-8

 „ Popis produktu

 - s magnetem

 - 100 cm x 65 cm

 - se dvěma kapsami na nářadí

05

Chránič blatníku

z umělé kůže

 „ č. zboží 7875-921-9

 „ Popis produktu

 -s magnetem

 -100 cm x 65 cm

06

Ochranná deka proti vysokým teplotám

 „ č. zboží 4982-001

 „ Popis produktu

 - odolná proti jiskrám a strusce

 - materiál: Skleněno-filamentová tkanina (odolná 

proti plamenům, nehořlavá)

 - váha: 3,5 kg

 - rozměry: 160 x 230 cm s upevňovacími pásy

 - tloušťka: 0,5 mm

 - odolné proti horku: do 750°C

 - tažnost: 3 %

07

Ochranná deka proti vysokým teplotám

 „ č. zboží 4982-000

 „ Popis produktu

 - rozměry: 229 x 188,5 mm

 - odolné proti horku: do 700°C 

 - maximální teplota záření: do 1.000°C

 - odolné proti odření a zlomení

06 07
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Vybavení dílny Nabíječka baterií/ pomoc při startování

01

Elektronická multifunkční nabíječka na baterie

Telwin Doctor Charge 50

 „ č. zboží 7771-12-30

 „ Popis produktu

 - automatické nabíjení a udržovací nabíjení „Pulse Tronic“

 - odpovídá charakteristice proudu a napětí (charakteristika IUoU)

 - test baterie například ke stanovení napětí na svorkách nebo startovacího výkonu (CCA) včetně kontroly 

funkčnosti vlastního

 - alternátoru

 - obnova a oživení i hluboce vybitých baterií

 - ochrana palubní eletroniky při výměně baterie, diagnostika a režim Showroom

 - startovací pomůcka

 - účinný nabíjecí proud: 45 A konvenční nabíjecí proud (podle nařízení EU): 40 A

 - délka napájecího kabelu: 1,5m

 - délka nabíjecího kabelu: 3m

01



54

04

Startovací kaely

02

Nabíjecí kleště

č. zboží Ø / mm² délka: obrázek

7771-16 16 3,0 m 2

7771-35 35 4,5 m 1

7771-50 50 5,0 m 2

č. zboží provedení

7771-16-200 červená 200 A osobní auta

7771-16-201 černá 200 A osobní auta

7771-35-600 červená 600 A nákladní vozy

7771-35-601 černá 600 A nákladní vozy

04.2

04.1

02

03

03

Ochrana přepětí

 „ č. zboží 4982-500

 „ Popis produktu

 - pro nákladní i osobní vozy

 - potlačuje špičky napětí

 - LED displej připojení

 - nedochází k odpojení baterie během sváření  

 - nedochází k novému naprogramování rádia, hodin 

atd.

 - významná úspora času
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Vybavení dílny

01

Start Booster - pomoc při startování osobních 

a nákladních automobilů

 „ č. zboží 7771-12-24

 „ Popis produktu

 - vč. nabíječky 12-220 V (4.0 A)

 - VČETNĚ ochrany pólů

 - napětí: 12 V nebo 24 V, volba napětí pomocí 

zástrčky

 - vrcholový výkon (SAE) 12 V/24 V:  

7.000 Amp/3.500 Amp

 - startovací výkon (SAE) 12 V/24 V:  

2.300 Amp/1.150 Amp

 - napětí nabíječky: 230 V

 - nabíjení: 12 V 4 A

 - životnost baterie*: 500 cyklů (*při 50% vytížení)

 - délka kabelu: 182 cm 

 - průměr měděného kabelu: 50 mm²

 - počet zabudovaných speciálních  

akumulátorů 500 A: 2

 - plně izolovaná svorka

 - před vrcholy napětí chrání pojistky 2x 500 A

 - odolné a nárazuvzdorné tělo z ABS

 - flexibilní kabel s plně izolovanými, masivními 

měděnými kleštěmi

 - s LED kontrolkou nabití

02

Start Booster - pomoc při startování osobních 

automobilů

 „ č. zboží. 7771-12 

 „ č. zboží. 7771-12-10

 „ Náhradní nabíječka pro Start Booster os. 

 vozy 12 V

 „ Popis produktu

 - vč. nabíječky 12-220 V (1,5 A)

 - BEZ ochrany pólů

 - špičkový výkon: 2200 Amp

 - startovací výkon: 700 Amp

 - kapacita: 12 V 22 Ah

 - gelová baterie

 - měděný kabel: Ø 28 mm²

 - kompletně izolované svorky

 - ochrana proti napěťovým špičkám

 - délka kabelu: 182 cm

 - hmotnost: 8,3 kg

01

02

Pomoc při startování / pracovní přístroj
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03

04

05

03

Kabelový buben

s robustní obloukovou konstrukcí

 „ č. zboží 7771-100

 „ Popis produktu

 - materiál: Umělá hmota

 - Ø bubnu: 285 mm

 - délka kabelu: 40 m

 - průřez kabelu: 3G x 1,5 mm2

 - s integrovaným termospínačem

 - oblast využití: pro trvalé využití ve venkovních prostorách

 - chráněný před stříkající vodou

 - testován dle EN 61242

05

Zvedák převodovky

Nosnost: 300 kg

 „ č. zboží 7714-300

 „ Popis produktu

 - jednoduché umístění 

 - ovládání nohou 

 - vysoká bezpečnost 

 - všestranné a rozsáhlé 

 - vysoká stabilita

 - výška zdvihu: min. 1,23 m, max. 2,07 m

 - plynulá nohou regulovaná výška zdvihu

04

Navíječ vzduchové hadice

 „ č. zboží 8699-7

 „ Popis produktu

 - nárazuvzdorné tělo z umělé hmoty odolné vůči UV záření

 - hadice na stlačený vzduch je konstruována pro tlak do 15 barů

 - délka hadice na stlačený vzduch: 10 m

 - Ø hadice na stlačený vzduch: 8 mm

 - délka připojovací hadice: 2 m

 - otočný nástěnný držák z masivní oceli

 - vč. armatur na vysokotlaký vzduch NW 7,2

 - není vhodný pro trvalé využití v lakovací kabině
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Vybavení dílny Obalový materiál / pracovní přístroje

01

02

03

03

Odvíječka obalového pásu

s brzdou

 „ č. zboží 4985-051

 „ Popis produktu

 -pro role do 50 mm nebo 75 mm x 66 m

02

Lepicí páska na obalové materiály

Výstražná páska „Pozor sklo“

 „ č. zboží 4985-052

 „ Popis produktu

 -k zalepování a označování

 -pro křehké náklady

 -66 mm x 50 mm

01

Lepicí páska na obalové materiály

66 mm x 50 mm

 „ č. zboží. 4985-049

 „ Barva: hnědá

 „ č. zboží. 4985-050

 „ Barva: transparentní

04

Bezpečnostní nůž

Kvalita Martor

 „ č. zboží. 8715-57-604

 „ č. zboží. 8715-57-605

 „ Náhradní ostří 10 ks 04
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05

Řezací odlamovací nůž

vč. náhradního břitu  

06

Řezací odlamovací  

nůž

materiál: ocelový plech 

délka: 13 cm, šířka: 1 cm 

šířka žiletky: 0,9 cm  

č. zboží 

8715-57-600 Řezací nůž

8715-57-601 Náhradní čepele 10 

ks.

č. zboží.
8715-57-602
8715-57-603 ks.

07

Náhradní listy do pily

pro pilu na karoserie (8696-1-60), volitelně k dostání

 „ č. zboží. 8696-112-551

 „ jemné - 32 zubů, nejmenší objednatelné 

množství: 5

 „ č. zboží. 8696-112-552

 „ hrubé - 24 zubů, nejmenší objednatelné 

množství: 5

09

Náhradní listy do pily

pro pilu na karoserie (8696-1-60), volitelně k dostání

 „ č. zboží. 8696-113-71

 „ Plechy do 2 mm (32 zubů), nejmenší objedna-

telné množství: 5

 „ č. zboží. 8696-113-72

 „ Ocel/hliník do 5 mm (24 zubů), nejmenší objed-

natelné množství: 5

08

Náhradní listy do pily-SIG

jen pro pily Wieländer a Schill

 „ č. zboží. 8696-112-554

 „ 24 zubů, nejmenší objednatelné množství: 5

 „ č. zboží. 8696-112-555

 „ 32 zubů, nejmenší objednatelné množství: 5

07

09

08

05

06

Řezací nůž Náhradní 
čepele 10
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Vybavení dílny

03

Štětec

pro těsnící hmoty na karoserie, 1,0“

 „ č. zboží 4693-251-1

01

01

Plochý štětec

 „ č. zboží. 4693-1

 „ 1,0“

 „ č. zboží. 4693-15

 „ 1,5“

 „ č. zboží. 4693-2

 „ 2,0“

02

kulatý štětec s plastovou objímkou

 „ č. zboží. 4693-02

 „ velikost 2, Ø 1,5 cm

 „ č. zboží. 4693-04

 „ velikost 4, Ø 2,0 cm

 „ č. zboží. 4693-06

 „ velikost 6, Ø 2,5 cm

 „ č. zboží. 4693-08

 „ velikost 8, Ø 3,0 cm

 „ č. zboží. 4693-010

 „ velikost 10, Ø 3,5 cm

02

03

07

Plochý štětec

s úhlem, 1,5“

 „ č. zboží 4693-450-15

08

Štětec

pro montážní pastu pneu

 „

07 08
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Vybavení dílny

01

Kartáč na brzdové třmeny

Ocelový drát hladký 0,35, 

obzvlášť tvrdý štětec

 „ č. zboží. 8715-55-26

 „ na klasická sedla

 „ č. zboží. 8715-55-27

 „ pro hliníková sedla

02

Ocelový drátěný kartáč

 „ č. zboží. 4697-3

 „ 3 řadý

 „ č. zboží. 4697-4

 „ 4 řadý

 „ č. zboží. 4697-5

 „ 5 řadý

01 03

04 05

05

Nálevka se sítkem

odolný proti olejům, kyselinám a palivu

 „ č. zboží 2891-500-5

 „ Popis produktu

 -s dvoustupňovým prodlouženým výtokem, 

oddělitelným

 -vysoký okraj proti přetékání ochrání před cákáním

 -vyměnitelné jemné síto z mosazi 

 -odolný proti olejům, kyselinám a palivu

04

Sada nálevek

odolný proti olejům, kyselinám a palivu

 „ č. zboží 2891-500-1

 „ Popis produktu

 -odolný proti olejům, kyselinám a palivu

 -mnohostranné možnosti použití

 -s lamelou pro uchopení

 -Ø 50-75-100-120 mm

02

03

Olejnička

bílá/transparentní, dvojnásob 

působící mosazná pumpa, 0,2 

litry

 „ č. zboží 7713-000

 „ Popis produktu

 -Stříkací trubka, hliník, zahnutá

Pracovní pomůcky
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06

Odměrné nádoby

odolné oleji a kyselině

 „ č. zboží. 2891-300-1

 „ 1 litr

 „ č. zboží. 2891-300-2

 „ 2 litry

 „ č. zboží. 2891-300-5

 „ 5 litrů

07

Odměrné nádoby

odolné oleji a kyselině

 „ č. zboží. 2891-400-05

 „ 0,5 litrů, barva: oranžová

 „ č. zboží. 2891-400-1

 „ 1 litr

 „ č. zboží. 2891-400-2

 „ 2 litry

 „ č. zboží. 2891-400-3

 „ 3 litry

 „ č. zboží. 2891-400-5

 „ 5 litrů

08

Nálevky

pro nádoby s náústkem 

 

 
 „ č. zboží. 2891-400-10

 „ 1 litr

 „ č. zboží. 2891-400-20

 „ 2 litry

 „ č. zboží. 2891-400-30

 „ 3 litry

06

07

08
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01

Visačky na klíče „poutko”

různé barevné rozlišení

PVC visačka na klíče z popisovatelného plastu.
snadno popisovatelná fixem na fólie 

rozměry: 160 x 12,7mm  

č. zboží.

7410-002-017
7410-002-016 červená

balení: 1000ks  

zelená
7410-002-001 modrá01

02

Visačky na klíče „poznámky”

různé barevné rozlišení

PVC visačka na klíče z popisovatelného plastu.
předtištěné štítky „zákazník”, „typ”, „poznámky” a „SPZ” 

rozměry: 35 x 85mm  

č. zboží.

7410-001-002
7410-001-003 černé

balení: 100ks  

červené
7410-001-001 modré

02

03

Desky na zakázkové dokumenty

různé barevné rozlišení

formát DIN A4
včetně zesílené kapsičky na klíče na zdaní straně 

rozměry: 230 x 330mm  

balení: 10ks  

7410-001-004 zelené
7410-001-005 žluté
7410-001-006 šedé

03

04

Pytlík na šrouby kol

černý

pytlík na kolové šrouby ze 100% bavlny

rozměry: 170 x 200mm  

balení: 100ks  „ č. zboží. 7410-003-004

se stahovací šňůrkou 

pro praktické uložení šroubů kol  

7410-002-004 modrá
7410-002-005 červená
7410-002-006
7410-002-007 světle šedá

žlutá
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Vybavení dílny Regálové moduly
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04

Rohový podlahový modul

rohový modul se záslepkou soklu a univerzální policí

 „ č. zboží 7101-004-002

 „ Popis produktu

 -nosnost jedné police 20 kg

 -Rozměry: V 444 x Š 623 x H 623 mm

 -RAL 7035 světle šedá

Vybavení dílny

02

Modul středního dílu

Zásuvkový modul 6násobný

 „ č. zboží 7101-002-006

 „ Popis produktu

 -Nosnost jedné zásuvky 8 kg

 -Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm

 -RAL 7035 světle šedá

01

Modul středního dílu

Zásuvkový modul 3násobný

 „ č. zboží 7101-002-004

 „ Popis produktu

 -Nosnost jedné zásuvky 8 kg

 -Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm

 -RAL 7035 světle šedá

Regálové moduly

03

Středový modul

Modul na normované díly s třemi policemi

 „ č. zboží 7101-002-002

 „ Popis produktu

 -vč. 18 rozdělovacích úhelníků s variabilním 

nastavením

 -Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm

 -RAL 7035 světle šedá



65

04

Středový modul

Modul na plechovky, jednoduchý

 „ č. zboží 7101-002-001

 „ Popis produktu

 -s policí na dózy, 6násobná

 -Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm

 -RAL 7035 světle šedá

01

Středový modul

 univerzální police dvojitá

 „ č. zboží 7101-002-000

 „ Popis produktu

 -nosnost jedné police 20 kg

 -Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm

 -RAL 7035 světle šedá 

02

Středový modul

Police s děrovanou deskou

 „ č. zboží 7101-002-003

 „ Popis produktu

 -nosnost jedné police 20 kg

 -Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm

 -RAL 7035 světle šedá

03

Univerzální rohový modul

Středový modul

 „ č. zboží 7101-004-001

 „ Popis produktu

 -nosnost jedné police 20 kg

 -Rozměry: V 444 x Š 623 x H 623 mm

 -RAL 7035 světle šedá
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08

Středový modul

univerzální police jednoduchá

 „ č. zboží 7101-002-007

 „ Popis produktu

 -nosnost jedné police 20 kg

 -Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm

 -RAL 7035 světle šedá

05

Modul středního dílu

Zásuvkový modul 3násobný, uzamykatelný

 „ č. zboží 7101-002-005

 „ Popis produktu

 -Nosnost jedné zásuvky 8 kg

 -Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm

 -RAL 7035 světle šedá

07

Koncový modul

s univerzální policí

 „ č. zboží 7101-003-000

 „ Popis produktu

 -nosnost jedné police 20 kg

 -Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm

 -RAL 7035 světle šedá

06

Vaničky s 10 dělicími plechy

Středový modul

 „ č. zboží 7101-002-009

 „ Popis produktu

 -univerzální vany vč. 10 variabilních rozdělovacích 

plechů

 -šířka police 87 mm

 -Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm

 -RAL 7035 světle šedá
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01

Koncový modul

s univerzální policí

 „ č. zboží 7101-004-000

 „ Popis produktu

 -nosnost jedné police 20 kg

 -Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm

 -RAL 7035 světle šedá

02

Koncový modul

s policí na plechovky, 6 přihrádek

 „ č. zboží 7101-003-001

 „ Popis produktu

 -nosnost jedné police 20 kg

 -Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm

 -RAL 7035 světle šedá 
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Vybavení dílny

04

Regálová spojka

vč. sady k upevnění

 „ č. zboží 7101-005-003

02

Děrovaná stěna

včetně upevnění

 „ č. zboží 7101-005-002

 „ Popis produktu

 -Rozměry: V 896 x 336 mm

 -Barva RAL 7035 světle šedá

05

Set k ukotvení na zeď

 „ č. zboží 7101-005-004

03

Reklamní cedule 

Koncový modul

 „ č. zboží 7101-005-000

01

Koncový modul

s děrovanou deskou

 „ č. zboží 7101-003-002

 „ Popis produktu

 -Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 

mm

 -Barva RAL 7035 světle šedá

Regálové moduly
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07

Skříň na autožárovky modulární

uzamykatelná

 „ č. zboží 7101-002-008

 „ Popis produktu

 - pěnová vložka pro uchovávání 56 autožárovek

 - dvě police s rastrem 68 mm, výškově nastavitelné

 - uzamykatelná dvířka z plexiskla

 - stabilní a kvalitní ocelová konstrukce

 - modulární konstrukce s téměř neomezenými 

možnostmi rozšíření

 - rychlá a snadná montáž

 - individuální plánování

 - optimální přehled a kontrola zásob

 - snadný a rychlý přístup ke zboží

 - přehledné a prostorově úsporné uskladnění 

autožárovek, DIN a normovaných dílů, sprejů, 

kartuší, upevňovacího materiálu, dílenských potřeb 

a mnoha dalších výrobků

08

Skříň modulární

uzamykatelná skříň

 „ č. zboží 7101-001-002

 „ Popis produktu

 - tři police s rastrem 68 mm, výškově nastavitelné

 - uzamykatelná kovová dvířka

 - stabilní a kvalitní ocelová konstrukce

 - modulární konstrukce s téměř neomezenými 

možnostmi rozšíření

 - rychlá a snadná montáž

 - individuální plánování

 - optimální přehled a kontrola zásob

 - snadný a rychlý přístup ke zboží

 - přehledné a prostorově úsporné uskladnění 

autožárovek, DIN a normovaných dílů, sprejů, 

kartuší, upevňovacího materiálu, dílenských potřeb 

a mnoha dalších výrobků
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Vybavení dílny Základní prvky / příslušenství

01

Drážkový zavěšovací panel

č. zboží

7100-001-1

7100-001-2

7100-001-3

02

Děrovaný zavěšovací panel

č. zboží

7100-000-1

7100-000-2

02

01

rozměr délka x výška

500 x 450 mm

450 x 1000 mm

1000 x 450 mm

pro skladovací krabice Vel. 3

9x

12 x

18 x

pro skladovací krabice Vel. 4 

16x

32x

36x

rozměr délka x výška

500 x 450 mm

1000 x 450 mm
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05

04

06

Panel hadicových spon

nevybavený

 „ č. zboží 7100-000

03

Držák cívek kabelů

 „ č. zboží 7100-002-02

 „ Popis produktu

 - držení cívky do vzdálenosti os 17 mm

 - barva: barva hliníku

 - šířka: max. 78/Ø 170 mm

03

04

Držák na benzínové a smrťovací hadice

 „ č. zboží 7100-002-03

 „ Popis produktu

 - rozměry: (ŠxH): 490 mm x 243 mm

 - barva: světle šedivá

05

Odvíječka smirkového plátna

nevybavená

 „ č. zboží 7100-002-07

06
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Vybavení dílny

01

Držák

přímý

02

Spona na nářadí

malá

03

Držák

zahnutý

č. zboží Provedení

7100-000-304 150 mm

č. zboží Provedení

7100-000-305 19 mm

č. zboží Provedení

7100-000-301 50 mm

7100-000-3 150 mm

7100-000-303 200 mm

01 02

03

04

Základní prvky / příslušenství

04

držák kulatých pohárků

3-komorové

 „ č. zboží 7100-000-6

 „ Popis produktu

 - šířka: 300mm

 - Ø 70mm

 - barva: hliník



73

05

Popisovací lišta samolepící

č. zboží Provedení

7100-000-5 430 mm

7100-000-7 940 mm

05

06

07

Role magnetické pásky

Délka: 10,0 m, tloušťka: 0,65 mm

č. zboží Šířka

1961-004-201 20 mm

1961-004-251 25 mm

07

08

09

09

Lištový držák pro plechovky a lahve

nevybavený

 „ č. zboží 7100-002-01

 „ Popis produktu

 - rozměry (VxŠxH): 50 mm x 500 mm x 80 mm

 - 2 oválné otvory 22/31 x 57 mm

 - 3 kulaté otvory 51 mm

 - 2 oválné otvory 20/27 x 46 mm

 - 1 kulatý otvor 31 mm

06

Magnetické etikety

Šířka: 30 mm, délka: 80 mm

 „ č. zboží 1961-004-021

08

pásky se suchým zipem

samolepicí, 10 m X 20 mm

 „ č. zboží 3985-80
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Vybavení dílny

01

Skladové boxy velikost 1

Délka: 500/450 mm, šířka: 300 mm, výška: 180 mm

04

Skladové boxy velikost 4

vhodná pro desku s žebrováním, délka: 160/140 

mm, šířka: 95 mm, výška: 75 mm

02

Skladové boxy velikost 2

Délka: 350/300 mm, šířka: 200 mm, výška: 150 mm

03

Skladové boxy velikost 3

Šířka: 140 mm, výška: 130 mm

č. zboží Barva

1962-1-1  modrý 

1962-2-1  šedý

č. zboží  Barva

1962-1-4  modrý

1962-2-4  šedý

č. zboží  Barva

1962-1-2  modrý 

1962-2-2  šedý

č. zboží  Barva

1962-1-3  modrý

1962-2-3  

01

šedý

02

03

04

skladovací boxy
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05

Skladové boxy

Šířka: 188 mm, výška: 80 mm

06

Skladové boxy

Šířka: 94 mm, výška: 80 mm

07

Box na díly

Šířka: 90 mm, výška: 50 mm, délka: 270 mm 

č. zboží  Provedení

1961-945-31  5násobná

1961-945-30  7násobná

1961-945-36  9násobná

1961-945-34  Přepážka

1961-945-291  Etikety s ochrannou fólií

č. zboží Provedení délka:

1961-945-33 5-dílný 300 mm

1961-945-32 7-dílný 400 mm

1961-945-37 9-dílný 500 mm

1961-945-35 Dělící přepážka 

1961-945-29 Štítky s ochrannou fólií 

č. zboží Provedení

1961-0 Box na díly

1961-01 Dělící přepážka

1961-02 Štítky

07

05

06
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