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Akcja

Pasuje do uchwytów wg DIN 3126-D 6,3, ISO 1173.  
System „Take it easy” ułatwia wybór odpowiedniego grota  
i przyspiesza pracę.

BIT POZIDRIV 1/4” TYP 3855/1 TS

Nr art. JM

101 156 937 n szt.

Typ: 3855/1 TS
Uchwyt: sześciokąt 1/4”
Gniazdo: Pozidriv
Rozmiar: PZ 2
Materiał: stal nierdzewna
Długość: 25 mm

 

BIT POZIDRIV 1/4‘‘ TYP 855/1 TH

Nr art. JM

101 155 502 n szt.

Typ: 855/1 TH
Uchwyt: sześciokąt 1/4”
Gniazdo: Pozidriv
Rozmiar: PZ 2
Długość: 25 mm

Bity z oznaczeniem kolorystycznym.

BIT POZIDRIV 1/4” TYP 6133

Nr art. JM

101 155 507 n szt.

Typ: 6133
Uchwyt: sześciokąt 1/4”
Gniazdo: Pozidriv
Rozmiar: PZ 2
Długość: 25 mm

Zawartość:  
Uchwyt uniwersalny 899/4/1
Bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 dł. 25 mm
Bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 dł.25 mm,
Bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 
3 x TX 40 dł. 25 mm,
Bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 
1 x TX 40 dł. 70 mm.

ZESTAW BITÓW 37-CZĘŚCIOWY

Nr art. Wielkość zestawu JM

101 108 144 n 37-częściowy szt.

Typ: Edycja-SCH
Gniazdo: Phillips, Pozidriv, Torx

79,00
 PLN

Bit z oznaczeniem kolorystycznym.

BIT TORX® 1/4" TYP 6143

Nr art. JM

101 155 463 n szt.

Typ: 6143
Uchwyt: sześciokąt 1/4”
Gniazdo: Torx®
Rozmiar: TX 20
Długość: 25 mm

Bity Torx do zastosowania do wkrętów z gniazdem Torx, 
ciągliwo-twarde. Szczególnie nadają się do twardego wkręcania.

BIT TORX® 1/4” TYP 867/1 TZ

Nr art. JM

101 155 586 n szt.

Typ: 867/1 TZ
Uchwyt: sześciokąt 1/4”
Gniazdo: Torx®
Rozmiar: TX 20
Długość: 25 mm

6,57*
 PLN

 * Minimalna ilość zakupu 10 sztuk  * Minimalna ilość zakupu 10 sztuk

 * Minimalna ilość zakupu 10 sztuk  * Minimalna ilość zakupu 10 sztuk

 * Minimalna ilość zakupu 10 sztuk

12,49*
 PLN 3,41*

 PLN

2,57*
 PLN 3,30*

 PLN
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Pasuje do otwornic Multi Purpose

HSS WIERTŁO CENTRUJĄCE MULTI PURPOSE

Nr art. Długość mm JM

101 115 892 n 186 szt.

Zastosowanie: otwornica 32-330 mm
Materiał: HSS
Trzon ø: 10 mm

 Do wykonywania otworów 
w materiałach drewno-
pochodnych, w twardym 
drewnie, MDF, tworzywach 
sztucznych, betonie, płytkach 
ściennych, gipsie i betonie 
komórkowym. 

HW - OTWORNICA MULTI PURPOSE

Materiał: HW
Głębokość cięcia: 52 mm

WEB

od 118,95
 PLN

Z najlepszej stali wytapianej elektrycznie, z grzbietem  
i wypolerowaną rękojeścią.

PIŁA DROBNOZĘBNA

Nr art. Długość brzesz-
czotu mm

JM

101 191 492 n 250 szt.

Wykonanie: prosta
Szerokość: 50 mm

Nr art. ø mm Liczba zębów JM Cena PLN

101 115 804 n 60 3 szt. 118,95

101 115 829 n 105 5 szt. 191,10 79,95
 PLN

15,16
 PLN

Kompaktowa obudowa, powlekana gumą, z klipsem do paska.  
Automatyczne wciąganie taśmy z blokadą wciągania i szybkim blokowaniem.

MIARA ZWIJANA

Nr art. Długość taśmy mb Szerokość taśmy mm JM Cena PLN

101 167 700 n 3 16 szt. 11,02

101 167 701 n 5 19 szt. 16,90

101 167 699 n 5 25 szt. 18,83

101 167 702 n 8 25 szt. 27,51

EG - oznaczenia kontrolne: dokładność II

od 11,02
 PLN

Do precyzyjnego wiercenia w glazurze, ceramice, marmurze,  
murze, betonie, metalu, drewnie i tworzywie sztucznym.  
W kasecie z tworzywa sztucznego.  
Nieprzystosowane do wiercenia udarowego.

KOMPLET WIERTEŁ UNIWERSALNYCH PROFI 
MULTICUT

Nr art. Materiał JM

101 114 625 n HM zest.

Wielkość zestawu: 5- częściowy
Wielkości ø: 4,0/5,0/6,0/8,0/10,0 mm

88,00
 PLN
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Zaznacza i pisze na wszystkich powierzchniach, także na zapylonych, 
szorstkich, zaolejonych, wilgotnych i ciemnych. Ze specjalnym wkładem, 
możliwym do ponownego napełniania.
Z praktyczną pochewką z klipsem, automatycznym wysuwaniem wkładu, zinte-
growanym punktakiem w pochewce. Na gładkich powierzchniach napis możliwy 
do starcia szmatką.

ZNACZNIK DO GŁĘBOKICH OTWORÓW PICA DRY

Nr art. Kolor JM

101 168 311 n grafitowy szt.

 

36,59
 PLN

Ergonomiczna kaseta wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, 
wraz z gumowym pokryciem zapewniającym wysoki komfort podczas pracy. 
Kształt kasety umożliwia pomiar długości od tylnej ścianki obudowy taśmy. 
Nowoczesny, precyzyjny hamulec zapadkowy zapewnia wysoką ergonomię 
pracy. Miara wyposażona w zderzak absorbujący uderzenie taśmy podczas 
zwijania.

MIARA ZWIJANA PRO-TM

Nr art. Długość taśmy mb Szerokość taśmy mm JM

101 167 758 n 5 19 szt.

EG - oznaczenia kontrolne: dokładność I

99,00
 PLN

Uniwersalny aplikator kleju do rowków Lamello, krawędzi, rowków przelotowych, itp. 
Zalety: szczególnie przydatny do połączeń Lamello, szybkie i precyzyjne dozowanie 
kleju, brak wysychania kleju, brak zarastających dysz, brak uciążliwych prac 
związanych z czyszczeniem, zawsze gotowy do użycia.

W zestawie: zbiornik kleju z dyszą metalową i cokół.

PRZYRZĄD DO KLEJENIA MINICOL

Nr art. Typ JM

101 190 171 Model M szt.

 

176,70
 PLN



6 www.schachermayer.pl| express 2022

Stabilny, wytrzymały koziołek roboczy, idealny do ustawiania na schodach. 
Nóżki z zaślepkami ochronnymi. Każda z nóżek indywidualnie regulowana na 
wysokość, z szybkozłączem mocującym. Odporna na uderzenia i zadrapania 
powłoka. Szeroka, antypoślizgowa powierzchnia przylegania, kompaktowe 
wymiary, uchwyt nośny. Dostarczany w kartonie.  

Szerokość powierzchni przylegania: 98 mm
Nośność: 120 kg

SKŁADANY KOZIOŁEK ROBOCZY

Nr art.  JM

101 131 196 n  szt.

 

155,55
 PLN

Funkcja rozpierania ustawiana jest bez użycia narzędzi dzięki inteligentnemu 
mechanizmowi zwalniającemu w górnej części zacisku. 
 
Ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego za szyną. 
 
Zintegrowana w nakładkach ochronnych pryzma krzyżowa pewnie przytrzymuje 
okrągłe, szpiczaste i wielokątne elementy. Siła zaciskania do 2700 N.  
Do drewna, tworzywa i delikatnych materiałów.

ŚCISK JEDNORĘCZNY EZXL

Nr art. Rozpiętość mm Szerokość rozstawu 
mm

JM Cena PLN

101 131 996 n n 300 195 - 490 szt. 124,00

101 131 997 n n 600 195 - 790 szt. 149,00

101 131 998 n n 900 195 - 1090 szt. 169,00 od 124,00
 PLN

Profesjonalna jakość z bezszwowej przędzy i pokryta lateksem wewnętrzna 
strona rękawic dają wysoki komfort noszenia. Pewny chwyt nawet mokrych 
przedmiotów.
Obszar zastosowania: obróbka metali, przemysł drzewny, transport i logistyka, 
realizacja i pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych, budownictwo i rzemiosło.

RĘKAWICE OCHRONNE ECO GRIP

Nr art. Wielkość Kolor JM

101 175 473 n 8 czerwony / szary pr

101 175 474 n 9 czerwony / szary pr

101 175 475 n 10 czerwony / szary pr

Materiał: poliester pokryty marszczeniami lateksowymi
Norma: EN 388
Kategoria: Kategoria II

6,81
 PLN

360°
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• okucie uniwersalne do zastosowania jako prawe i lewe
• maksymalne wykorzystanie przestrzeni i optymalny dostęp
• EasyFit: beznarzędziowy montaż ramy na dolnej prowadnicy
• EasyFit: beznarzędziowe połączenie zabieraka z ramą nośną
• możliwość indywidualnego dostosowania wysokości koszy
• rozmiar koszy: szer. x gł. x wys. = 350 x 395 x 125 mm względnie 500 x 395 x 125 mm
• regulacja wysokości ramy w zakresie do 250 mm

Wskazówka: aby uniknąć przewrócenia szafki, należy ją odpowiednio przymocować  
do ściany. Materiały do montażu nie są zawarte w zakresie dostawy!

Zakres dostawy:
rama nośna w kolorze antracytu
zabierak
prowadnica
kosze Planero

VS TAL GATE SZAFA NA ZAPASY Z KOSZAMI PLANERO

Nr art. Szerokość korpusu mm Wysokość zabudowy mm JM Cena PLN

103 331 464 450 1700 - 1950 kpl 1.399,00

103 331 465 450 1900 - 2140 kpl 1.399,00

103 331 466 600 1700 - 1950 kpl 1.449,00

103 331 467 600 1900 - 2140 kpl 1.449,00

Powierzchnia:  okucie antracyt / kosze białe RAL 9010
Min. głębokość zabudowy: 480 mm
Nośność:  15 kg na kosz
Ilość koszy:  5
Materiał:  dno płyta laminowana / bok stalowy

od 1.399,00
 PLN

System wysuwu z amortyzacją pozwala optymalnie wykorzystać miejsce przy zachowaniu 
łatwego dostępu.

Wymiary koszy w korpusie:
szer. x gł. x wys. = 500 x 305 x 75 mm
Wymiary koszy na drzwiach:
szer. x gł. x wys. = 465 x 110 x 75 mm

Nośność:
na każdy kosz wysuwany: 20 kg
na każdy kosz na froncie: 5 kg

Zakres dostawy:
rama nośna w kolorze antracytu
rama frontowa
prowadnica
kosze Planero

VS TAL GATE PRO SZAFA NA ZAPASY Z KOSZAMI PLANERO

Nr art. Szerokość korpusu mm Wysokość zabudowy mm JM

103 331 470 600 1700 - 1950 kpl

103 331 471 600 1900 - 2140 kpl

Powierzchnia: okucie antracyt / kosze białe RAL 9010
Głębokość zabudowy: 480 mm
Ilość koszy: 5
Materiał: dno płyta laminowana / bok stalowy

 2.499,00
 PLN
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• półki odsunięte od korpusu oferują optymalny dostęp  
do przechowywanych rzeczy

• EasyFit: beznarzędziowy montaż półek na drążku
• łatwa, bezstopniowa regulacja wysokości półek
• półki można wsuwać i wysuwać niezależnie od siebie
• lekki design dzięki ukrytym mocowaniom
• półki o dużej powierzchni
• lekkie i ciche zamykanie i otwieranie dzięki amortyzacji

CORNERSTONE MAXX WYSUW NAROŻNY

Nr art. Wykonanie Szerokość 
korpusu mm

Szerokość 
skrzydła mm

Materiał Powierzchnia JM Cena PLN

103 331 472 lewe 900 450 dno płyta laminowana/ 
blacha pokryta proszkowo

okucie antracyt / półki białe 
RAL 9010

kpl 1.046,00

103 331 473 prawe 900 450 dno płyta laminowana/ 
blacha pokryta proszkowo

okucie antracyt / półki białe 
RAL 9010

kpl 1.046,00

103 331 474 lewe 1000 500 dno płyta laminowana/ 
blacha pokryta proszkowo

okucie antracyt / półki białe 
RAL 9010

kpl 1.117,00

103 331 475 prawe 1000 500 dno płyta laminowana/ 
blacha pokryta proszkowo

okucie antracyt / półki białe 
RAL 9010

kpl 1.117,00

103 331 476 lewe 1000 600 dno płyta laminowana/ 
blacha pokryta proszkowo

okucie antracyt / półki białe 
RAL 9010

kpl 1.156,00

103 331 477 prawe 1000 600 dno płyta laminowana/ 
blacha pokryta proszkowo

okucie antracyt / półki białe 
RAL 9010

kpl 1.156,00

103 379 259 lewe 900 450 dno płyta laminowana / reling stalowy biała / RAL9006 kpl 914,00

103 379 260 prawe 900 450 dno płyta laminowana / reling stalowy biała / RAL9006 kpl 914,00

103 379 261 lewe 1000 500 dno płyta laminowana / reling stalowy biała / RAL9006 kpl 934,00

103 379 262 prawe 1000 500 dno płyta laminowana / reling stalowy biała / RAL9006 kpl 934,00

103 379 263 lewe 1000 600 dno płyta laminowana / reling stalowy biała / RAL9006 kpl 956,00

103 379 264 prawe 1000 600 dno płyta laminowana / reling stalowy biała / RAL9006 kpl 956,00

Min. głębokość zabudowy: 490 mm
Min. wysokość zabudowy: 650 mm
Nośność:  25 kg na półkę

od 914,00
 PLN

Zdjęcie przedstawia wychylenie w prawoZdjęcie przedstawia wychylenie w prawo



express 2022 | 9

Akcja

• wysuw pełny z amortyzacją
• możliwość montażu w każdej już istniejącej szafce

Wskazówka: możliwość montażu wyłącznie po prawej stronie 
korpusu
 
Zakres dostawy:
2 półki, elementy do mocowania, prowadnica

VS SUB SLIM WYSUW DWUPÓŁKOWY

Nr art. Szerokość korpusu mm Powierzchnia JM

103 378 380 150 antracyt kpl

103 307 421 150 biała RAL 9010 kpl

Wysokość zabudowy: 530 mm
Głębokość zabudowy: 495 mm
Szerokość zabudowy: 110 mm
Materiał: bok stalowy / dno płyta laminowana

349,95
 PLN

Wysuw boczny z półką na butelki, pełnym wysuwem i zintegrowanym amorty-
zatorem.

WYSUW BOCZNY Z PÓŁKĄ NA BUTELKI

Nr art. Szerokość mm Szerokość korpusu mm Powierzchnia JM Cena PLN

103 337 368 n 164 200 w kolorze srebrnym kpl 189,00

103 337 369 n 264 300 w kolorze srebrnym kpl 239,00

103 333 657 364 400 w kolorze srebrnym kpl 269,00

103 333 658 n 164 200 w kolorze chromu kpl 229,00

103 333 659 n 264 300 w kolorze chromu kpl 269,00

103 333 660 n 364 400 w kolorze chromu kpl 289,00

Głębokość: 500 mm
Wysokość: 520 mm
Nośność: 40 kg
Materiał: stal

• z pełnym wysuwem  
i zintegrowanym  
amortyzatorem

WYSUW BOCZNY

Nr art. Wys. mm Powierzchnia JM Cena PLN

103 337 364 n 520 w kolorze srebrnym kpl 149,00

103 333 601 n 520 w kolorze chromu kpl 159,00

Szerokość: 110 mm
Szerokość korpusu: 150 mm
Głębokość: 500 mm
Nośność: 40 kg
Materiał: stal od 149,00 

 PLN

• pasuje do wysuwu Sige

Zakres dostawy:
4 sztuki w worku

Nr art. Wys. mm JM

103 334 669 n 47 szt.

Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: szary
Szerokość: 75 mm

2,18 
 PLN

od 189,00 
 PLN
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• regulacja frontu w trzech płaszczyznach za pomocą systemu mimośrodów
• zintegrowane amortyzator i samodociąg w obu prowadnicach
• EasyFit: beznarzędziowy montaż pojemników na prowadnicach
• szablon montażowy: nie ma konieczności wymiarowania podczas zabudowy w korpusie 

Wskazówka: opcjonalne akcesoria takie jak pokrywa czy pokrywa bio z filtrem  
z aktywnym węglem trzeba zamówić osobno!

VS ENVI SPACE SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Nr art.   Wyposażenie podstawowe JM

103 370 002  pojemniki 1 x 22L/ 2 x 10 L szt.

Szerokość korpusu:  600 mm
Wysokość zabudowy:  370 mm
Głębokość zabudowy:  464 mm
Materiał:  tworzywo sztuczne/metal
Powierzchnia:  w kolorze srebrnym

559,00
 PLN

600>

• opcjonalna pokrywa z filtrem z aktywnym węglem  
do systemu segregacji odpadów VS ENVI Space

• filtruje i neutralizuje nieprzyjemne zapachy

VS ENVI SPACE POKRYWA BIO

Nr art. Zastosowanie JM

103 370 016 Pojemnik 10L szt.

Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: szara/zielona

• umożliwia łatwe otwieranie szafki bez użycia rąk
• możliwość zastosowania we wszystkich wysuwach 

frontowych. np. VS ENVI Space
• łatwy montaż za pomocą dołączonego szablonu

VS ENVI KICK

Nr art. Materiał JM

103 370 107 stal szt.

Powierzchnia: chromowana, matowa

27,98
 PLN 98,35

 PLN

• przy otwieraniu frontu 
pokrywa kosza otwiera się 
automatycznie.

SERIA 30 DT

Nr art. Wyposażenie 
podstawowe

JM

103 379 003 n pojemniki 1 x 16 L szt.

Szerokość korpusu: 300 mm
Materiał: tworzywo sztuczne / stal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym

360° 300>

99,00
 PLN

Wskazówka: w zestawie znajduje się także metalowa pokrywa.

VS ENVI FREE ZESTAWY

Nr art. Wyposażenie 
podstawowe

Szer.  
korpusu mm

JM Cena PLN

103 370 135 n pojemniki  
2 x 6L/1 x 13L

600 szt. 259,00

103 370 147 n pojemniki  
2 x 6L/3 x 10L

900 szt. 415,00

Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: antracyt

600> 800> 900>

od 259,00
 PLN
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UCHWYT LISTWOWY EDGE STRAIGHT

Nr art. Powierzchnia Długość mm Rozstaw otworów mm JM Cena PLN

103 300 833 n efekt stali nierdzewnej 200 2 x 80 szt. 18,69

103 300 834 n efekt stali nierdzewnej 350 2 x 160 szt. 26,06

103 300 684 n n czarna matowa szczotkowana 200 2 x 80 szt. 19,34

103 300 685 n czarna matowa szczotkowana 350 2 x 160 szt. 27,14

Materiał: aluminium
Rodzaj montażu: do przykręcenia
Wysokość: 10,25/18 mm
Głębokość: 40,9 mm

od 18,69
 PLN

360°

Wskazówka:
na obu końcach widoczne są miejsca obróbki powierzchni (2-3 cm)

UCHWYT AKTOR PROFIL C - POZIOMY

Nr art. Powierzchnia Długość mm Wys. mm Gł. mm JM Cena PLN

103 304 040 n anodowana naturalnie 5000 68 23 szt. 172,86

103 304 209 n złota matowa 5000 68 23 szt. 262,00

103 304 121 n czarna matowa anodowana 6000 68 23 szt. 249,50

Materiał: aluminium

od 172,86
 PLN

Wskazówka:
na obu końcach widoczne są miejsca obróbki powierzchni (2-3 cm)

UCHWYT AKTOR PROFIL L - POZIOMY

Nr art. Powierzchnia Długość mm Wys. mm Gł. mm JM Cena PLN

103 304 041 n anodowana naturalnie 5000 51 23 szt. 121,23

103 304 211 n złota matowa 5000 51 23 szt. 184,00

103 304 122 n czarna matowa anodowana 6000 51 23 szt. 168,50

Materiał: aluminium

od 121,23
 PLN

Istnieje możliwość zakupu całej listwy lub połowy!

Istnieje możliwość zakupu całej listwy lub połowy!
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NAROŻNIK AKTOR MOCUJĄCY PROFILE C I L

Nr art. Wykonanie Materiał JM Cena PLN

103 304 042 bez śruby mocującej aluminium szt. 2,62

103 304 052 ze śrubą mocującą aluminium szt. 3,76

Powierzchnia: naturalna od 2,62
 PLN

• czop mocujący ø 5 mm

WSPORNIK PÓŁKI WCISKANY K-LINE –  
1 CZOP

Nr art. JM

103 340 447 n szt.

Materiał: zamak
Powierzchnia: czarna

• czop mocujący ø 5 mm

WSPORNIK PÓŁKI WCISKANY K-LINE –  
2 CZOPY

Nr art. JM

103 340 446 n szt.

Materiał: zamak
Powierzchnia: czarna

 

WSPORNIK PÓŁKI SZKLANEJ K-LINE

Nr art. JM

103 340 445 n szt.

Wykonanie: z przezroczystą, antypoślizgową   
 nakładką z tworzywa sztucznego
Materiał: zamak
Powierzchnia: czarna

Roe to płaskie, designerskie oświetlenie podszafkowe, idealnie 
integrujące się z nowoczesną kuchnią.  

OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE ROE 12 V/DC

Nr art. Wykonanie Strumień 
światła (Lumen)

Moc 
W

Powierzchnia JM Cena PLN

103 370 206 n n zestaw 3-cz. z zasilaczem 15 W i głównym źródłem światła z włącznikiem 3 x 230 3 x 3 czarna szt. 159,00

103 370 207 n n zestaw 5-cz. z zasilaczem 15 W i głównym źródłem światła z włącznikiem 5 x 230 5 x 3 czarna szt. 213,00

103 374 878 n zestaw 3-cz. z zasilaczem 15 W i głównym źródłem światła z włącznikiem 3 x 230 3 x 3 efekt stali nierdzewnej kpl 159,00

103 374 879 n zestaw 5-cz. z zasilaczem 15 W i głównym źródłem światła z włącznikiem 5 x 230 5 x 3 efekt stali nierdzewnej kpl 213,00

Długość: 190 mm
Szerokość: 52 mm
Wysokość: 6,2 mm
Barwa światła: 4000 K neutralna biel
Materiał: tworzywo sztuczne

2m 1,8m
ON/OFF LED 12 VDC

 * Cena podana jest za 100 sztuk

 58,75*
 PLN

30,18*
 PLN 32,64*

 PLN

 * Cena podana jest za 100 sztuk  * Cena podana jest za 100 sztuk

od 159,00
 PLN
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Plinthy jest niewielkim, ozdobnym źródłem światła. Może tworzyć świetlne akcenty 
wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy zobaczyć dekorację w postaci małych punktów 
świetlnych.

Wskazówka:
Plinthy posiada przewód zasilający i przewód 700mm z końcówką LED, do której 
można podłączyć następne źródło światła. W ten sposób można podłączyć maksy-
malnie 10 źródeł światła.

OŚWIETLENIE DO ZABUDOWY PLINTHY 12 V/DC

Nr art. Barwa światła Moc W Materiał Powierzchnia JM

103 377 985 n ciepła biel 0,14 tworzywo sztuczne przezroczysta szt.

103 377 986 n neutralna biel 0,14 tworzywo sztuczne przezroczysta szt.

Strumień światła (Lumen): 6

14,24
 PLN

ŚCIEMNIACZ 
AKCESORIA KONIECZNE 0,7m

LED 12 VDC

Oświetlenie rozświetlające otwartą szufladę (emisja światła do przodu).  

Wskazówka: pasuje do wszystkich zasilaczy LED z takim samym oznaczeniem  
(patrz piktogram).
Informacja: istnieje możliwość zamówienia produktu na wymiar!
Przy zamówieniu produktu na wymiar można też wybrać barwę światła  
ciepła biel 3500K.

SOLIDO OŚWIETLENIE SZUFLADOWE LED

Nr art. Wykonanie Strumień światła (Lumen) Moc W JM Cena PLN

103 333 384 do szerokości 
korpusu 450 mm

91 1,6 szt. 56,00

103 333 385 do szerokości 
korpusu 600 mm

130 2,3 szt. 59,00

103 333 386 do szerokości 
korpusu 900 mm

208 3,7 szt. 67,00

Barwa światła: 4200 K neutralna biel
Materiał: tworzywo sztuczne/aluminium
Powierzchnia: biała

od 56,00
 PLN

2m
LED 12 VDC

TAŚMA LED 2835 12 V/DC

Nr art. Materiał Powierzchnia Barwa światła Strumień światła (Lumen) Moc W JM

103 376 584 płytka miedziana biała 3500 K ciepła biel 420 lm/m 4,8/m szt.

103 376 589 płytka miedziana biała 4200 K neutralna biel 430 lm/m 4,8/m szt.

Wykonanie:   2 przewody zasilające z wtyczką
Długość:   5000 mm
Długość przewodu zasilającego: 2 x 1000 mm
Zużycie energii:   5kWh/1000h/1m 48,89

 PLN

ŚCIEMNIACZ 
AKCESORIA KONIECZNE 1m

LED 12 VDC

Elastyczna taśma LED z 60-ma diodami na 1 metr.
Żywotność: 30.000 h

Zalety produktu: taśma posiada na obu końcach przewód zasilający, może więc 
być docinana, a po jej przecięciu obie części mogą być używane osobno.

Wskazówka: pasuje do wszystkich zasilaczy LED z takim samym oznaczeniem 
(patrz piktogram).
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Elastyczna taśma LED z 120-ma diodami na 1 metr.
Żywotność: 30.000 h

Zalety produktu: taśma posiada na obu końcach przewód zasilający, może więc 
być docinana, a po jej przecięciu obie części mogą być używane osobno.

Wskazówka: pasuje do wszystkich zasilaczy LED z takim samym oznaczeniem 
(patrz piktogram).

TAŚMA LED 3014 12 V/DC

Nr art. Materiał Powierzchnia Barwa światła Strumień światła (Lumen) Moc W JM

103 376 594 płytka miedziana biała 3500 K ciepła biel 1040 lm/m 11,2/m szt.

103 376 599 płytka miedziana biała 4200K neutralna biel 1240 lm/m 11,2/m szt.

Wykonanie:   2 przewody zasilające z wtyczką
Długość:   5000 mm
Długość przewodu zasilającego: 2 x 1000 mm
Zużycie energii:   12 kWh/1000h/1m 88,74

 PLN

ŚCIEMNIACZ 
AKCESORIA KONIECZNE 1m

LED 12 VDC

• bardzo dobre odprowadzanie ciepła
• optymalnie pasuje do taśmy LED samoprzylepnej

Wskazówka: nadaje się do taśm LED do 10W/m. 
Zakres dostawy: profil aluminiowy z osłoną z tworzywa  
sztucznego

SOLIDO PROFIL ALUMINIOWY TAU

Nr art. Długość mm JM

103 333 369 2000 szt.

Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne
Powierzchnia: anodowana, mleczna

23,58
 PLN

 

ZAŚLEPKI DO PROFILU ALUMINIOWEGO TAU 
SOLIDO

Nr art. JM

103 333 370 szt.

Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: w kolorze aluminium

0,49
 PLN

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED  
z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

ZASILACZ LED SL 15/12R 12 V/DC

Nr art. Moc W JM

103 371 193 15 szt.

Przewód główny: długość 2000 mm, z płaską wtyczką Euro
Przewód wtórny: długość 500 mm, z 10-gniazdowym rozdzielaczem
Długość: 120,5 mm
Szerokość: 45 mm
Wysokość: 16 mm
Napięcie: 12 V/DC
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: szara

45,19
 PLN

M M
2m

LED 12 VDC



express 2022 | 15

Akcja

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED  
z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

ZASILACZ LED SL 30/12R 12V/DC

Nr art. Moc W JM

103 371 328 30 szt.

Przewód główny: długość 2000 mm, z płaską wtyczką Euro
Przewód wtórny: długość 500 mm, z 10-gniazdowym rozdzielaczem
Długość: 151 mm
Szerokość: 41 mm
Wysokość: 31 mm
Napięcie: 12 V/DC
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: szara

72,00
 PLN

F LED

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów opraw LED  
z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

ZASILACZ LED SL 60/12 12V/DC

Nr art. Moc W JM

103 371 329 n 60 szt.

Przewód główny: długość 2000 mm, z płaską wtyczką Euro
Przewód wtórny: długość 500 mm, z rozdzielaczem 10-gniazdowym
Długość: 185 mm
Szerokość: 60 mm
Wysokość: 31 mm
Napięcie: 12V/DC
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: szara

129,00
 PLN

F LED

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia  
i zasilaczy LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

PRZEDŁUŻACZ LED VLL04 12V/DC

Nr art. Długość mm JM

103 374 806 n 2000 szt.

Wykonanie: wtyczka LED, złącze LED
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: czarna

LED 500 mA 700 mA 350 mA 12 VDC

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia  
i zasilaczy LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

ROZDZIELACZ KABLOWY LED VTL05,  
6-GNIAZDOWY

Nr art. Długość mm JM

103 374 807 n 2000 szt.

Wykonanie: wtyczka LED, 6-gniazdowy rozdzielacz  
 LED 60x40x11 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: czarna

2m
LED 12 VDC

8,22
 PLN 16,64

 PLN
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Włącznik podłączany jest między zasilaczem a oświetleniem.

Funkcje: krótkie dotknięcie = włączania/wyłączanie,  
długie dotknięcie (przytrzymanie) = przyciemnianie

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED  
o tym samym oznaczeniu (patrz piktogram).

WŁĄCZNIK DOTYKOWY LED TOUCH ME 12 V/DC

Nr art. Moc max. W Powierzchnia JM

103 376 709 30 czarna szt.

103 376 734 30 kolor aluminium szt.

103 376 735 30 biała szt.

Materiał: tworzywo sztuczne
Przewód główny: długość 2000 mm, z wtyczką LED
Przewód wtórny: długość 2000 mm, z 10-gniazdowym rozdzielaczem

88,68
 PLN

ŚCIEMNACZ 

AKCESORIA DODATKOWE

ŚCIEMNIACZ 
DOTYKOWY 2m

LED 12 VDC

Czujnik SD 2.0 to niewielki czujnik na podczerwień, który może pracować w dwóch trybach:
-jako bezdotykowy włącznik/ściemniacz - włączenie światła następuje poprzez przesunięcie 
dłonią w pobliżu czujnika a przyciemnienie światła poprzez przytrzymanie dłoni przed czujnikiem
-jako bezdotykowy włącznik/wyłącznik - przy otwartych drzwiach światło zostanie zapalone,  
przy zamkniętych - zgaszone.

Wskazówka:
do ustawienia odpowiedniego trybu służy mikrowłącznik znajdujący się na tylnej ściance czujnika.

Zakres dostawy:
włącznie z przewodem zasilająm i rozdzielaczem pasującymi do systemu 12 V/DC i 24 V/DC

CZUJNIK PODCZERWIENI LED SD 2.0 12/24 V/DC

Nr art. Materiał Powierzchnia JM

103 377 992 n tworzywo sztuczne biała szt.

103 377 993 tworzywo sztuczne czarna szt.

Moc: 24 W przy napięciu 12 V/DC, 48 W przy napięciu 24 V/DC
Przewód główny: długość 2000mm, z wtyczką LED
Przewód wtórny: długość 2000mm, z 10-gniazdowym rozdzielaczem

ON/OFF CZUJNIK 
DRZWIOWY 2m

LED 12 VDC 24 VDC

Czujnik podczerwieni może pracować w dwóch trybach:
-jako bezdotykowy włącznik/ściemniacz - włączenie światła następuje poprzez przesunięcie 
dłonią w pobliżu czujnika a przyciemnienie światła poprzez przytrzymanie dłoni przed czujnikiem
-jako bezdotykowy włącznik/wyłącznik - przy otwartych drzwiach światło zostanie zapalone,  
przy zamkniętych - zgaszone

Do ustawienia odpowiedniego trybu służy mikrowłącznik znajdujący się na tylnej ściance czujnika. 

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED z takim samym oznaczeniem (patrz 
piktogram).

CZUJNIK PODCZERWIENI LED 12 V/DC

Nr art. Materiał Powierzchnia JM

103 371 334 tworzywo sztuczne biała szt.

Moc: 15 w
Przewód główny: długość 2100 mm, z wtyczką
Przewód wtórny: długość 2150 mm, z 10-gniazdowym rozdzielaczem

69,00
 PLN

LED

89,64
 PLN
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1 PLN 1 PLN
* Akcja dotyczy produktów Bachmann znajdujących się w ofercie katalogowej Schachermayer Polska i nie łączy się z innymi akcjami.   
Ważna do wyczerpania zapasów.  

EVOline®Wing pozwala na pewne prowadzenie kabla za szufladą, zapobiegając jednocześnie jego 
zniszczeniu lub zakleszczeniu.

Wskazówka:
• wymagany odstęp między szufladą a ścianką tylną mebla: minimum 20 mm
• droga wysuwu max. 590 mm

Zakres dostawy:
adapter do szuflady z drewnianą ścianką tylną
adapter do szuflady z metalową ścianką tylną

EVOLINE WING PROWADNIK KABLA

Nr art. Materiał Powierzchnia JM

103 384 987 n n tworzywo sztuczne czarna szt.

Długość: 305 mm
Wysokość: 126 mm

159,00
 PLN

Przy zakupie produktów Bachmann* na kwotę  

1500 PLN otrzymasz smartwatch Amazfit BIP U

Przy zakupie produktów Bachmann* na kwotę  

1000 PLN otrzymasz polar 4F
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• prosty montaż za pomocą dwóch wkrętów, a na ścianie  
za pomocą listwy ściennej (nr art. 103 343 201-210).

Wskazówka dotycząca nośności:
Maksymalna nośność zawieszki odnosi się wyłącznie do wymiarów mebla: wys. 700 mm,  
szer. 350 mm, głęb. 600 mm.   
Warunkiem osiągnięcia podanej nośności jest prawidłowe pozycjonowanie i montaż produktu, 
bez uwzględnienia zmiennych, które wynikają z konstrukcji gotowego mebla.

ZAWIESZKA MEBLOWA 806

Nr art. Kierunek JM

103 343 171 lewy szt.

103 343 172 prawy szt.

Możliwość regulacji: wysokość 28, głębokość 25 mm
Nośność: 50 kg/sztuka
Materiał: tworzywo sztuczne / stal ocynkowana

2,59*
 PLN

 

ZAŚLEPKA DO ZAWIESZKI MEBLOWEJ 806

Nr art. Wykonanie Materiał JM Cena PLN

103 343 173 lewe tworzywo sztuczne białe szt. 0,55*

103 343 174 prawe tworzywo sztuczne białe szt. 0,55*

103 343 175 lewe stal niklowana szt. 0,98*

103 343 176 prawe stal niklowana szt. 0,98*

Szer. x Wys. x Gł.: 43 x 26 x 67 mm

od 0,55*
 PLN

 

LISTWA ŚCIENNA DO ZAWIESZEK MEBLOWYCH

Nr art.  JM

103 343 210 n  szt.

Długość: 2032 mm
Szerokość korpusu: do samodzielnego przycięcia
Materiał: stal ocynkowana

17,81*
 PLN

 * Cena przy zakupie od 30 sztuk

 * Cena przy zakupie od 50 sztuk

 * Cena przy zakupie od 50 sztuk

CICHY DOMYK TITUSOFT WD

Nr art. JM

103 338 684 szt.

Zakres dostawy:
1 mechanizm Titusoft
1 aktywator
2 wkręty mocujące
1 wzornik montażowy

5,99*
 PLN

 * Cena do wyczerpania zapasów

Materiał: plastik

Cichy domyk do szuflad na prowadnicach kulkowych. 
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• regulacja w trzech płaszczyznach
• zakres regulacji wynosi 3mm

ZAWIAS UKOSOWY DO MONTAŻU  
WE WCIĘCIACH POD KĄTEM 45°

Nr art. JM

103 314 145 n szt.

Kąt otwarcia: 135 °
Materiał: zamak/stal
Powierzchnia: niklowana

23,44
 PLN

• funkcjonalność i eleganckie wykonanie
• klarowna linia łączenia

PROFIL DO NAROŻNEGO ŁĄCZENIA KORPUSU

Nr art. Długość mm JM

103 330 641 n 5000 szt.

Materiał: aluminium anodowane
Grubość frontu: 19 mm

99,00
 PLN

Liczba sztuk w kartonie: 1000

PŁYTKA ŁĄCZĄCA SOLIDO

Nr art. Rozmiar JM

103 330 591 n 20 kar.

Grubość: 4 mm
Dł. x szer.: 56 x 23 mm
Głębokosć rowka: 12 mm

89,00*
 PLN

 * Przy zakupie 10 opakowań cena 79,00 PLN

 Złączka Clamex P-14 pełni dwie funkcje: łączenia i wyrównywa-
nia. Umożlwia łączenie pod wieloma kątami w zakresie 30-180°.

Zestaw zawiera:
300 par złączek Clamex P-14 (145346)
1 frez diamentowy do frezarki Zeta (132140)

 CLAMEX P-14

Nr art.  JM

103 330 507  kpl

 

1.890,00*
 PLN

 * Cena do wyczerpania zapasów

Tenso P-10 to samościskająca złączka do klejenia cienkich materiałów,  
od grubości 12 mm.

Zestaw zawiera:
300 par złączek Tenso P-14, zestaw startowy (145425S)
80 par złączek Tenso P-10 (145418)
przyrząd do klejenia Minicol (175551)

 TENSO P-14 / TENSO P-10

Nr art.  JM

103 330 509  kpl

 

 * Cena do wyczerpania zapasów

1.298,00*
 PLN
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 Tenso P-14 jest złączką samościskającą, osadzaną w gnieździe  
o głębokości frezowania 14 mm.

Zestaw zawiera:
300 par złączek Clamex P-14 (145346)
1 frez diamentowy do frezarki Zeta (132140)
300 par złączek Tenso P-14, zestaw startowy (145425S)
narzędzie montażowe Clamex P (251993)

 CLAMEX P-14 / TENSO P-14

Nr art.  JM

103 330 508  kpl

 

Cabineo 8 do przegród środkowych od 16 mm i cienkich materiałów od 12 mm, 
śruby łączące czarne
Cabineo 12 do połączeń narożnikowych od 13 mm i cienkich materiałów od 12 mm, 
śruby łączące niklowane

Zakres dostawy:
• 40 złączek Cabineo 8 i Cabineo 12
• 40 zaślepek Cabineo
• 1 klucz z bitem 1/4”

LAMELLO CABINEO ZESTAW STARTOWY 8/12

Nr art. Materiał Powierzchnia JM

103 330 643 tworzywo sztuczne biała kar.

Wymiary (Dł. x szer. x wys.): 33,8 x 16,5 x 10,8

244,29
 PLN

P-System firmy Lamello charakteryzuje się niespotykaną dotąd elastycznością, szybkością  
i prostotą w całym procesie projektowania, produkcji, transportu i montażu. 

Zakres dostawy:
120 par Clamex P-14
30 par Clamex P Medius
30 par Clamex P-10
80 par Tenso P-14 wraz z klipsami
30 par Tenso P-10 wraz z klipsami
20 sztuk Bisco P14
20 sztuk Bisco P-10
80 par Divario P-18
Divario Przyrząd montażowy/wiertło/znacznik do złączki
Clamex P narzędzia montażowe
Systainer T-Loc

LAMELLO P-SYSTEM PROFESJONALNY PAKIET ZŁĄCZEK

Nr art.  Materiał JM

103 330 711  tworzywo sztuczne kpl 2.429,62
 PLN

2.790,00*
 PLN

 * Cena do wyczerpania zapasów
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Powszechnie stosowane do mebli, listew przypodłogowych, szalunków, 
deskowania etc.

Zalety produktu:
• specjalna powłoka EFP
• wysoka odporność na korozję

WKRĘT DO PŁYT WIÓROWYCH, ŁEB STOŻKOWY, TORX, GWINT PEŁNY - STAL POWLEKANA BIAŁA 
EFP

Nr art. Dł. mm Gniazdo Opak JM Cena PLN

104 448 661 n 16 TX 20 2000 szt. 2,69*

104 448 669 n 20 TX 20 1000 szt. 3,88*

104 448 671 n 30 TX 20 1000 szt. 4,97* od 2,69*
 PLN

FEFE

Uniwersalne zastosowanie: do mebli, listew przypodłogowych, szalunków, 
deskowania, etc.

Zalety produktu:
• specjalna powłoka EFP
• podwyższona odporność na korozję

WKRĘT DO PŁYT WIÓROWYCH, ŁEB STOŻKOWY, POZIDRIV, GWINT PEŁNY - STAL POWLEKANA 
BIAŁA EFP

Nr art. Dł. mm Gniazdo Opak JM Cena PLN

104 448 511 n 16 PZ 2 2000 szt. 2,69*

104 448 522 n 20 PZ 2 1000 szt. 3,88*

104 448 524 n 30 PZ 2 1000 szt. 4,97* od 2,69*
 PLN

FEFE

Z ostrym końcem i żeberkami frezującymi.
Do płyt MDF, płyt wiórowych i powlekanych płyt wiórowych, do np. łączenia 
kątowego w twardym i litym drewnie.
Bez konieczności wstępnego nawiercania.

WKRĘT SAMOWIERCĄCY DO DREWNA, TORX, GWINT CZĘŚCIOWY - STAL OCYNKOWANA

Nr art. Dł. mm Gniazdo Opak JM

104 403 355 n 60 TX 20 500 szt.

 

11,93*
 PLN

FEFE

 * Cena podana jest za 100 sztuk

 * Cena podana jest za 100 sztuk

 * Cena podana jest za 100 sztuk
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Skrzynka zawiera 2401 wkrętów z gniazdem PZ, posortowanych
wg długości: 4,5 x 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80 mm

SKRZYNKA SCH Z WKRĘTAMI SPAX®  
Z GŁÓWKĄ STOŻKOWĄ  PZ I ZAŚLEPKAMI

Nr art. Szer. x Wys. 
x Gł. mm

JM

105 099 033 n 367x72x316 szt.

 

529,00
 PLN

SKRZYNKA SCH Z WKRĘTAMI DO PŁYT WIÓR-
OWYCH

Nr art. Szer. x Wys. 
x Gł. mm

JM

105 099 042 n n 367x72x316 szt.

FEFE

Skrzynka zawiera 2800 wkrętów, z gniazdem TX,posortowanych 
wg długości: 3 x 20/25/30 mm / 3,5 x 16/20/25/30/35/40 mm /  
4 x 30/35/40/45/50 mm / 5 x 50/60 mm

249,00
 PLN

Obszary zastosowania: obrazy, lampy, uchwyty, konstrukcje, wyłączniki elektryczne, szyny itd.

Zalety produktu:
• do zastosowania z wszystkimi materiałami budowlanymi
• kontrolowana głębokość wbijania
• wykonany z wysokiej jakości poliamidu PA 6 - odpornego na warunki pogodowe i starzenie się

Wskazówka:
wymaganą długość wkrętu oblicza się na podstawie długości kołka + grubości przedmiotu monto-
wanego + średnicy wkrętu! W przypadku montażu w gazobetonie (betonie komórkowym) otwór należy 
wiercić bez udaru!

MQ-QUATTRO® KOŁEK ROZPOROWY - NYLON POMARAŃCZOWY

Nr art. Dł. mm Wkręty mm Wiertło ø mm Opak JM Cena PLN

104 460 441 n 30 3,5-5; M4 6 100 szt. 7,46*

104 460 442 n 40 4,5-6; M5 8 100 szt. 13,41*

104 460 443 n 50 6-8; M6 10 50 szt. 24,24* od 7,46*
 PLN

KK

Obszary zastosowania:
obrazy, lampy, uchwyty, profile, konstrukcje, włączniki elektryczne, szyny itd.

Zalety produktu:
• do zastosowania z wkrętami do drewna, wkrętami do płyt wiórowych i śrubami metrycznymi
• szczególnie odpowiedni jest do pustych przestrzeni
• wykonany z wysokiej jakości poliamidu PA 6 - odpornego na warunki atmosferyczne i starzenie się

Wskazówka:
wymaganą długość wkrętu oblicza się na podstawie długości kołka + grubości przedmiotu monto-
wanego + średnicy wkrętu! W przypadku montażu w gazobetonie (betonie komórkowym) otwór należy 
wiercić bez udaru!

MU-MULTI KOŁEK ROZPOROWY - NYLON POMARAŃCZOWY

Nr art. Dł. mm Wkręty mm Wiertło ø mm Opak JM Cena PLN

104 460 451 n 45 3-4; M4 6 100 szt. 19,16*

104 460 452 n 50 4,5-6; M6 8 50 szt. 22,68*

104 460 453 n 60 6-8; M8 10 25 szt. 41,76*
od 19,16*

 PLN

KK

 * Cena podana jest za 100 sztuk

 * Cena podana jest za 100 sztuk



OGÓLNE WARUNKI - zawieranie wszelkich umów oraz 
dokonywanie innych czynności prawnych
Schachermayer Polska Sp. z o.o.

Adres:
Schachermayer Polska Sp. z o.o
Kryspinów 517, 32-060 Liszki

Telefax: +48 (0)12 / 258 31 99
Email:  info@schachermayer.pl
Online:  www.schachermayer.pl/kontakt/all

 1. Zawarcie umowy
Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen podawane 
przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
SCH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych dostarczanych 
towarów. Każdorazowe zlecenie przez Klienta dostawy (złożenie 
zamówienia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem 
Portalu oraz sklepu internetowego) stanowi przyjęcie przez 
SCH zamówienia Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu 
zamówienia lub przez zokonanie dostawy i stanowi jednocześnie 
uznanie przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez 
SCH faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności 
podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia umownego 
zakresu dostawy i świadczenia miarodajna jest wyłącznie 
treść potwierdzenia zamówienia, a w razie jego braku, treść 
pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo niezgodności dostawy z 
treścią zamówienia uznaje się, że Klient ją zaakceptował, chyba, że 
w terminie 4 dni od dostawy sprzeciwił się temu listem poleconym. 

2.    Ceny
SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych 
podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut, jak 
również warunków importowych i eksportowych. Z tego względu 
zamówienia realizowane są każdorazowo zgodnie z cenami, 
kursami, oraz warunkami importowymi i eksportowymi z dnia 
dostawy lub w przypadku metali także z dnia wpływu zamówienia. 

3.    Terminy dostaw
Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i 
nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawiesza się dopóki Klient 
pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego 
zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawiesza się 
także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności 
nie zawinionych wyłącznie przez SCH. SCH popada w zwłokę 
dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie odpowiedniego 
dodatkowego terminu dostawy. Klient może odstąpić od umowy 
dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 
dostawy, do której był zobowiązany SCH. Klientowi nie przysługują 
żadne roszczenia wobec SCH z tytułu szkody wynikającej z 
opóźnienia lub jego następstw. 

4.    Wysyłka
Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca 
przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy. Nieodpłatna 
dostawa następuje od kwoty jednorazowego zamówienia w 
wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem towarów dłuższych niż 
3 mb oraz których odbiór zgodnie z wyraźnym wskazaniem w 
informacjach, cennikach i katalogach SCH następuje z magazynu 
w Linzu lub z fabryki. Do jednorazowych zamówień do wysokości 
kwoty 2000 zł netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od 
wartości jednorazowego zamówienia, po pisemnym zamówieniu 
klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie 
ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy 
miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez SCH. 
Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej ryczałtowo 
musi posiadać formę pisma i bezwzględnie zawierać: dane 
klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis osoby zgodnie 
z reprezentacją firmy wraz ze stemplem firmowym. Pismo 
należy przesłać w oryginale pocztą lub jako załącznik poczty 
elektronicznej. Rezygnacja z usługi transportowej opłacanej 
ryczałtowo może nastąpić jedynie w formie pisemnej ze skutkiem 
od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Określenie dostawy 
jako nieodpłatnie do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: 
nieodpłatny transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje 
kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe 
świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez 
SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią 
umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może 
być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych na 
podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na koniec 
roku bez dodatkowych uzgodnień. 

5.      Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt
5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub właściwość, 

jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju i jakich Klient 
może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie, że odpowiadają 
one próbce lub wzorowi przekazanym Klientowi. Wychodzące poza 

te ramy jakość lub właściwość towaru uznaje się za uzgodnione, 
jeśli wynikają z pisemnej umowy. 

5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili wydania 
towaru oraz których istnienie w chwili wydania zostało 
udowodnione przez Klienta. 

5.3 Dostarczone towary należy bezzwłocznie zbadać w sposób 
przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić 
wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub 
liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń 
w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie 
jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność 
tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać w 
pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w ciągu 4 dni 
po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo zareklamować 
wszelkie wady dające się stwierdzić podczas późniejszego 
badania. 

5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy usterki 
wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje jedynie 
roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę na towar 
wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia z tytułu rękojmi 
wygasają każdorazowo wskutek używania towaru przez Klienta w 
sposób niezgodny z instrukcją lub wymogami specjalistycznymi, 
obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami 
techniki. O ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione z 
SCH wyłączone są wszelkie inne lub dalej idące roszczenia, w 
szczególności o obniżenie wynagrodzenia, niezależnie od ich 
podstawy prawnej. 

5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad ograniczone 
jest do szkód bezpośrednich i rzeczywistych oraz przysługuje 
Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom wykonującym 
świadczenie w imieniu SCH można zarzucić rażące niedbalstwo 
lub winę. 

5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie dochodzenia 
na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia towaru 
przez Klienta. Dotyczy to także przypadku, jeśli w tym terminie 
Klient zawiadomił SCH o wadzie. 

5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przekazanych 
mu wskazówek użytkowania i do uzyskania w przypadkach 
wątpliwych stanowiska SCH. 

5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna, Klient 
dokonuje jej przejęcia na podstawie dokonanych oględzin 
rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi. Klient oświadcza, 
że zna wszelkie odpowiednie przepisy o użytkowaniu maszyny i 
zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających 
do tego, by przepisy te były przestrzegane podczas montażu i 
eksploatacji maszyny. 

5.9  W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta 
towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia 
odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do 
zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia 
roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem ich 
utraty. 

6.    Zwroty
Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru jedynie 
za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych przez SCH 
dla poszczególnych przypadków. W każdym przypadku zwrot 
następuje na ryzyko Klienta. 

7.    Warunki zapłaty
7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład z 

partnerami dokonującymi dalszej odsprzedaży, faktury SCH płatne 
są natychmiastowo. W razie braku innych pisemnych uzgodnień, 
w przypadku przekroczenia terminu zapłaty, SCH może naliczać 
odsetki za zwłokę za okres od dnia wymagalności płatności do 
dnia faktycznej zapłaty w wysokości 1% miesięcznie od kwoty 
faktury. Uzgodnienia dotyczące płatności cząstkowych pozostają 
wiążące tylko dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W 
przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać 
natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych terminów 
płatności weksli. 

7.2  W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do 
zapłaty lub wszczęcia wobec niego postępowania układowego 
lub upadłościowego, albo rozpoczęcia likwidacji, wszystkie 
należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne. Brak 
natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań wobec 
SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu sprzedaży, z 
wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania. 

7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, 
odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt 
lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego 
wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich roszczeń 
nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania zapłaty lub 
potrącenia. Należności wynikające z innych transakcji mogą być 
potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem 
sądowym lub w przypadku uznania roszczenia przez SCH. 

8.    Prawo odstąpienia
8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność 

kredytowa Klienta. 
8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne informacje 

na temat sytuacji Klienta, SCH może według własnego uznania 
albo zażądać natychmiastowej zapłaty albo ustanowienia 
zabezpieczenia bankowego w całości wynagrodzenia albo 
odstąpić od umowy. Powyższe nie ogranicza SCH w prawie 
odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych. 

9.    Zastrzeżenie własności
Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili 
całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec 
SCH, niezależnie od źródeł ich powstania. W przypadku zapłaty 
przez Klienta za pomocą czeku lub weksla, w przypadkach 
kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za 
dokonaną dopiero z chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty. 
Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient 
jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów od 
ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za które nie 
zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane, zastawiane, 
ani przewłaszczone na zabezpieczenie. O ewentualnym zastawie 
SCH musi być niezwłocznie powiadomiony. Na wypadek sprzedaży 
przez Klienta towaru objętego zastrzeżeniem własności, Klient 
przenosi na SCH wszelkie roszczenia jakie wyniknąć mogą 
z dalszego zbycia towaru objętego zastrzeżeniem własności. 
SCH niniejszym przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi 
zabezpieczenia roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku 
zapłaty ceny. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH 
nabywców towaru objętego zastrzeżeniem własności. 

10.  Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość  
       sądu
10.1Stosunki handlowe pomiędzy SCH i Klientem podlegają prawu 

polskiemu. Postanowień konwencji o sprzedaży międzynarodowej 
nie stosuje się. 

10.2Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie 
właściwy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Krakowie. 

11. Obowiązywanie umowy
Nieważność któregokolwiek z postanowień OWSD nie wpływa na 
ważność pozostałych postanowień. 

12.  Ochrona konsumentów
W stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu 
przepisów o ochronie konsumentów niniejsze OWSD obowiązują 
w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami, przy czym 
nieskuteczność lub nieważność niektórych postanowień OWSD 
z tych względów pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych 
postanowień. 

13.  Dostęp do Portalu i Sklepu internetowego.
13.1Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego 

zachowania się wobec siebie. 
13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie 

przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia 
spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą usuwane 
tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym klient nie będzie 
obciążany żadnymi związanymi z tym kosztami. 

13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i 
sklepu internetowego`u w przypadku niewłaściwego użytkowania, 
bez prawa do odszkodowania dla klienta. 

13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie 
udostępniania w jakiejkolwiek formie, programu oraz danych 
osobom trzecim. 

13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy dokonać 
zmiany hasła. 

13.6 SCH przechowuje i przetwarza dane osobowe klientów tylko w 
celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do 
kontaktów z klientami. 

13.7 Integralną cześć regulaminu stanowi Podręcznik Użytkowania 
sklepu internetowego który określa szczegółowe warunki 
korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc. 

14. Ochrona danych osobowych + Newsletter
      Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są dla nas 

sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje dotyczące ochrony 
danych można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na 
naszej stronie www.schachermayer.pl/datenschutz. Aby zamówić 
nasz Newsletter - jeśli nie ma relacji biznesowych - wymagana 
jest zgoda, można to zrobić, klikając w odpowiednie pole wyboru. 
Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane 
w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
faksu, formularza online lub listu przesłanego na adres podany w 
nagłówku Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy (OWSD).
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