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Wiertła spiralne ze stopu z 5% domieszką kobaltu o bardzo wysokiej 
wytrzymałości termicznej. Ogniotrwałość do 650°. Do wiercenia w miękkich 
i twardych gatunkach drewna, płytach wiórowych, płytach pilśniowych; 
do wiercenia otworów pod kołki. Ze szpicem centrującym Forma C.

HSS COBALT WIERTŁA DO DREWNA

Nr art. Wielkość zestawu JM

101 106 373 n 8-częściowy szt.

Wielkości ø: 1 x 3,0 / 4,0 / 5,0 / 10,0; 2 x 6,0 / 8,0 mm
Materiał: HSS Cobalt
Uchwyt: cylindryczny
Typ: PCTM8

Zestaw wierteł do drewna, kamienia i metalu w 3 kasetach z tworzywa sztucznego.

Zawartość: 
Wiertła spiralne HSS 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm,
Wiertła do drewna 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm,
Wiertła do kamienia HM 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.

ZESTAW WIERTEŁ

Nr art. Wielkość zestawu JM

101 114 286 n n 16-cz. zest.

Do zamocowania i wyciskania znormalizowanych kartuszy 
o pojemności 310 ml.

PISTOLET DOZUJĄCY Z LISTWĄ ZĘBATĄ

Nr art. Materiał JM

101 163 985 n chromowany szt.

 Ergonomiczna rączka SoftFinish. Do wkręcania pod kątem.  

 UCHWYT DO BITÓW TYP 386

Nr art. Długość 
całkowita mm

JM

101 155 758 n 268 szt.

Napęd: 1/4‘‘ sześciokątny
Wykonanie: z elastycznym trzonkiem
Długość trzonka: 150 mm

109,00
 PLN

126,75
 PLN

19,56
 PLN 78,75

 PLN
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Z igłą stalową i ołówkiem. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego,
z radełkowanym pokrętłem do ustawiania rozstawu. Praktyczne narzędzie 
do dokładnego trasowania i przenoszenia wymiarów z nierówności na murze 
i wycięciach na listwy boczne, listwy cokołowe, osłony itd.

ZNACZNIK RÓWNOLEGŁY

Wyprodukowany z wysokiej jakości drewna lipowego. Ołówek 
ten łatwo się ostrzy i oferuje optymalną kombinację stabilności 
i elastyczności. Pozwala na zapisywanie na chropowatych, 
twardych powierzchniach, takich jak cegła, kamień czy beton. 
Odporny na warunki atmosferyczne.

OŁÓWEK BUDOWLANY

Nr art. Długość mm JM

101 104 383 n 240 szt.

Wykonanie: wkład 6H

Ramiona wykonane z żeliwa ciągliwego, wyprofilowaną szyną stalową i plastikowymi 
nakładkami ochronnymi. Niedrogi zacisk śrubowy o jakości wykonania typowej dla 
firmy Bessey. Siła zaciskowa do 5500 N.
Obszar zastosowania: wszelkiego rodzaju prace stolarskie, a także ślusarskie. 

ZACISK ŚRUBOWY Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO

Nr art. Rozpiętość mm Waga kg JM Cena PLN

101 190 245 n 500 2 szt. 90,36

101 190 246 n 600 2.1 szt. 93,24

101 190 247 n 800 2.5 szt. 108,00

Wysięg: 120 mm
Szyna: 29 x 9 mm

Typ: PWE0123ZB

Nr art. Długość całkowita mm JM

101 192 618 n 123 szt.

 TORX® ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH

Nr art. JM

101 151 875 n zest.

Materiał: stal chromowo-wanadowa
Gniazdo: Torx®
Powierzchnia: niklowana
Wielkość zestawu: 8-częściowy
Wielkość: TX 9, 10,15,20,25,27,30,40

47,40
 PLN2,89

 PLN

52,70
 PLN

od 90,36
 PLN

2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
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Ramię aluminiowe z przykładnicą kątową, stalowa szyna 
z podziałem wymiaru.

KĄTOWNIK

Nr art. JM

101 167 622 n szt.

Długość szyny: 300 mm
Długość ramienia: 125 mm

BRZESZCZOT DO DREWNA

Nr art. Typ Wykonanie Długość 
uzębienia mm

Długość 
całkowita mm

Podziałka 
uzębienia mm

JM Cena PLN

101 180 660 n T101AO drewno miękkie, sklejka, płyty powlekane 
1,5-15mm, szczególnie do cięć krzywoliniowych

56 83 1,4 opak. 19,95

101 180 663 n T101BR drewno miękkie, płyty wiórowe, stolarskie, 
pilśniowe 3-30mm, płyty powlekane, 
powierzchnie bez zarysowań

74 100 2,5 opak. 27,50

Materiał: stal wysokowęglowa
Zawartość: 5 sztuk

 ZESTAW BRZESZCZOTÓW 

Nr art. Zawartość szt. JM

101 184 795 n n 10 opak.

od 19,95
 PLN

Uniwersalny, wszechstronny produkt. Dzięki swoim 
doskonałym właściwościom spełnia najwyższe wymagania 
przemysłu obróbki drewna w zastosowaniach do drewna                
i lakierów. Materiał ścierny korund. Do wykańczania 
powierzchni, zgrubnego szlifowania litego drewna i materiałów 
drewnopochodnych, delikatnego szlifowania litego drewna, 
forniru i materiałów drewnopochodnych.

PAPIER ŚCIERNY 1919

Nr art. Ziarnistość JM

101 186 374 n n 100 opak.

101 186 376 n n 150 opak.

Uchwyt: 48 otworów
Powierzchnia: ø 150 mm
Zawartość: 50 szt.

87,00
 PLN

Typ: Basic for wood and metal

26,75
 PLN 37,80

 PLN

Wysokowydajny papier ścierny 
do wszystkich gatunków drewna.

PAPIER ŚCIERNY

Nr art. Ziarnistość JM

101 183 643 n 100 opak.

101 183 645 n 150 opak.

Uchwyt: 17 otworów
Powierzchnia: ø 150
Zawartość: 100 sztuk

110,00
 PLN



narzędzia

Express 2021 | 7

 

Spodnie o nowoczesnym kroju dla pracowników w sektorze usług, przemysłu lub budownictwa. 
Wykonane z lekkiego i wytrzymałego materiału. Nadają się do prania przemysłowego. 
2 kieszenie z przodu i 2 kieszenie z tyłu. Podwójny szew krokowy, 2 kieszenie na udach. Kieszeń na 
prawej nogawce z dodatkowymi kieszeniami. Kieszeń na lewej nogawce z klapką i zapięciem na rzep, 
kieszeń na telefon komórkowy i dodatkowa kieszeń z klapą i zapięcie na rzep, D-ring pod klapą. Wzmoc-
nione końce nogawek CORDURA®. Regulowana długość nogawki z 5 cm naddatkiem.

SPODNIE ROBOCZE FUSION 2552 STFP

Nr art. Wielkość JM

101 175 625 n n 46 szt.

101 175 626 n n 48 szt.

101 175 627 n n 50 szt.

101 175 628 n n 52 szt.

101 175 629 n n 54 szt.

101 175 630 n n 56 szt.

101 175 631 n n 58 szt.

Materiał: 65% poliester / 35% bawełna
Kolor: czarny/szary
Waga: 260 g/m²

85

217,00
 PLN

Antystatyczne obuwie z trwałą, odporną, perforowaną 
węglowodorową podeszwą (1100N), absorpcja energii 
w obszarze pięty.

OBUWIE OCHRONNE NEW TIGRI S1P SRC

Nr art. Rozmiar JM

101 179 520 n 36 pr

101 179 521 n 37 pr

101 179 522 n 38 pr

101 179 523 n 39 pr

101 179 524 n 40 pr

101 179 525 n 41 pr

101 179 526 n 42 pr

101 179 527 n 43 pr

101 179 528 n 44 pr

101 179 529 n 45 pr

101 179 530 n 46 pr

101 179 531 n 47 pr

101 179 532 n 48 pr

Materiał: perforowana skóra welurowa
Norma: EN ISO 20345:2011
Podeszwa środkowa: INOX stal
Wkładka: anatomiczna,antystatyczna,perforowana
Podeszwa:  z poliuretanu podwójnej gęstości
Podnosek: stal odporna na 200J
Wyściółka: tkanina poliamidowa, oddychająca,     
                                      wchłania i odprowadza wilgoć, odporna   
                                      na ścieranie
Waga: ok 580 g (dla rozmiaru 42)
Szerokość obuwia: 11 Mondopoint

360°

127,50
 PLN

Antystatyczne obuwie z trwałą, odporną, perforowaną 
węglowodorową podeszwą (1100N), absorpcja energii 
w obszarze pięty.

OBUWIE OCHRONNE NEW BRENTA S1P SRC

Nr art. Rozmiar JM

101 179 589 n 36 pr

101 179 590 n 37 pr

101 179 591 n 38 pr

101 179 592 n 39 pr

101 179 593 n 40 pr

101 179 594 n 41 pr

101 179 595 n 42 pr

101 179 596 n 43 pr

101 179 597 n 44 pr

101 179 598 n 45 pr

101 179 599 n 46 pr

101 179 600 n 47 pr

101 179 601 n 48 pr

Materiał: perforowana skóra welurowa
Norma: EN ISO 20345:2011
Podeszwa środkowa: stal INOX
Wkładka: anatomiczna,antystatyczna,perforowana
Podeszwa: antypoślizgowa, z poliuretanu podwójnej  
                                      gęstości
Podnosek: stal odporna na 200J
Wyściółka: z tkaniny, oddychająca,dobrze 
        pochłaniająca i odprowadzająca wilgoć,  
                                      odporna na ścieranie
Waga: ok. 640 g (dla rozmiaru 42)
Szerokość obuwia: 11 Mondopoint

360°

127,50
 PLN
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• prosty w montażu zestaw okuć
• z wysokiej jakości stali nierdzewnej
• zastosowanie do drzwi drewnianych lub metalowych
• z zestawem do montażu na ścianie drewnianej lub betonowej

Zakres dostawy:
2 x wózek
1 x szyna bieżna
2 x stoper
1 x prowadnik podłogowy
2 x amortyzator/zabezpieczenie wypięcia
5 x tuleja dystansowa ścienna z wkrętami i akcesoriami mocującymi

ZESTAW OKUĆ DO DRZWI PRZESUWNYCH  Z SZYNĄ BIEŻNĄ

Nr art. Długość szyny bieżnej mm Grubość drzwi mm JM

102 202 825 n 2000 35-45 kpl

Szerokość skrzydła do: 1000 mm
Rodzaj montażu: do ściany
Odległość: 34 mm
Max. waga skrzydła: 100 kg
Materiał: stal nierdzewna czarna matowa RAL9005

329,00
 PLN

• do jednoskrzydłowych szklanych drzwi przesuwnych ze szkła ESG
• montaż ścienny
• zwarta konstrukcja
• blenda na zatrzask
• sprawdzony w teście 200 000 cykli wg DIN 1527:2013

Wskazówka:
Stosunek wysokości do szerokości skrzydła 2,5:1 nie może zostać przekroczony!

Zakres dostawy:
1 szyna bieżna bez części bocznej
1 blenda
4 adaptery do blend
2 wózki
2 amortyzatory
1 prowadnik podłogowy
2 zaślepki
1 para uchwytów muszlowych (otwór w szkle 50 mm)

GT-L 50 ZESTAW OKUĆ

Nr art. Materiał JM Cena PLN

102 287 726 n aluminium srebrne anodowane kpl 579,00

102 288 085 n aluminium czarne anodowane kpl 725,00

Długość szyny bieżnej: 2000 mm
Szerokość skrzydła do: 1000 mm
Grubość tafli szklanej: 8-10 mm
Max. waga skrzydła: 50 kg

GLASGL

od 579,00
 PLN
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KOMPLET KLAMEK GEHRUNG NA ROZECIE

Nr art. Otwór JM Cena PLN

102 253 012 n BB kpl 48,30

102 253 013 n PZ kpl 48,30

102 253 014 n WC kpl 70,80

Materiał: stal nierdzewna
Powierzchnia: czarna matowa
Klasa według EN1906: 2
Rozeta: ø 50 x 10 mm
Trzpień: 8 mm z redukcją na 8,5mm
Mocowanie: wkręty samowiercące
Wykonanie: ze sprężyną cofającą
Grubośc drzwi: 38 - 45 mm
Odporność ogniowa: brak

360°

Wskazówka: Do zastosowania tylko przy zamkach 
wpuszczanych SOLO.

KOMPLET KLAMEK DOVER NA ROZECIE

Nr art. Grubość 
drzwi mm

Otwór JM Cena PLN

102 244 055 35 - 55 Solo kpl 96,64

102 244 053 35 - 55 Solo WC, ślepa kpl 96,00

102 244 054 35 - 40 Solo WC, otwieranie 
awaryjne

kpl 108,80

Materiał: stal nierdzewna
Powierzchnia: matowa
Klasa według EN1906: brak
Rozeta: 55 x 55 x 2 mm
Trzpień: 8 mm
Mocowanie: szybkozłącze z tworzywa sztucznego
Wykonanie: klamka i rozeta niezespolone
Odporność ogniowa: brak

od 48,30
 PLN

od 96,00
 PLN

 

ZAMEK SOLO Z DWUKROTNIE REGULOWANĄ BLACHĄ ZAMYKAJĄCĄ

Nr art. Dornmas mm JM

102 250 080 n 50 szt.

Rodzaj zamknięcia:  bez blokady
Orzech:  8 mm
Wykończenie orzecha:  tworzywo sztuczne
Wykonanie blachy czołowej: zaokrąglony
Materiał blachy czołowej: stal nierdzewna
Grubość skrzynki:  13 mm
Wysokość skrzynki:  175 mm
Szerokość skrzynki:  80 mm
Wymiar czoła:  250 x 18 x 3 mm
Materiał zapadki:  tworzywo/magnes
Zastosowanie do drzwi przeciwpożarowych: N
Sprawdzony według normy: EN 12209 Klasa 1

177,10
 PLN

Wskazówka: Klucz SOLO (102250083) należy zamówić osobno!
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ZAMEK Z MAGNETYCZNĄ ZAPADKĄ CLUDO FA Z BLACHĄ ZAMYKAJĄCĄ

Nr art. Dornmas mm JM

102 270 203 n 50 szt.

Rodzaj zamknięcia:  bez blokady
Rozstaw:  - mm
Orzech:  8,5 mm
Wykończenie orzecha:  z zaciskami z tworzywa sztucznego
Wykonanie blachy czołowej: zaokrąglona
Materiał blachy czołowej: stal nierdzewna
Grubość skrzynki:  13 mm
Wysokość skrzynki:  175 mm
Szerokość skrzynki:  80 mm
Wymiar czoła:  250 x 18 x 3 mm
Materiał zapadki:  tworzywo sztuczne / magnes
Zastosowanie do drzwi przeciwpożarowych: N
Sprawdzony według normy: ÖNORM B5350, EN 12209 klasa 2

157,85
 PLN

Blokada za pomocą rygla WC ze sztyftem czworokątnym 5mm zintegrowanego w rozecie lub wkładki z 
nowym kluczem SOLO również zintegrowanej w rozecie.

• blokada zapadki z stanie niezamkniętych drzwi, stąd brak możliwości nieumyślnego zablokowania drzwi
• blokada możliwa dzięki ryglowi WC lub kluczowi
• niewidoczna zasuwa
• cichy w użyciu dzięki elementom z tworzywa sztucznego
• rozpoznawanie zamknięcia lub otwarcia dzięki słyszalnemu kliknięciu
• otwory pod okucie zgodne z normą
• z otworami pod rozetę - rozstaw otworów 38 mm
• mogą być stosowane jako lewe i prawe poprzez przestawienie zapadki
• kaseta zamka i pokrywa z blachy stalowej ocynkowanej, przykręcane za pomocą tulejek dystansowych

ZAMEK WPUSZCZANY SOLO KUF

Nr art. Dornmas mm JM

102 250 082 n 50 szt.

Rodzaj zamknięcia:  bez blokady
Orzech:  8 mm
Wykończenie orzecha:  tworzywo sztuczne
Wykonanie blachy czołowej: zaokrąglona
Materiał blachy czołowej: stal nierdzewna
Grubość skrzynki:  13 mm
Wysokość skrzynki:  175 mm
Szerokość skrzynki:  80 mm
Wymiar czoła:  250 x 18 x 3 mm
Materiał zapadki:  tworzywo sztuczne
Sprawdzony według normy: EN 12209 Klasa 2

69,57
 PLN

Wskazówka: Klucz SOLO (102250083) należy zamówić osobno!
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Przegląd zalet:

nie wymaga stosowania skrzydełkowej blachy zamykającej
• odpowiedni wygląd
• krótki czas montażu
• brak wystających elementów w pozycji otwartej
• piękne wzornictwo
• wysunięcie zapadki za pomocą pola magnetycznego
• ciche zamykanie drzwi
• zapadka w zamkniętej ramie
• brak zużycia
• nie wymagający konserwacji i łatwo naprawialny
• bez potrzeby smarowania

ZAMEK Z MAGNETYCZNĄ ZAPADKĄ (WEDŁUG DIN) KFV 116 1/2

Nr art. Rodzaj 
zamknięcia

Rozstaw mm Orzech mm JM Cena PLN

102 270 000 n BB 72 8 szt. 108,07

102 270 001 n PZW 72 8 szt. 97,62

102 270 002 n WC 78 8 (WC-orzech 8) szt. 97,62

102 270 003 Blacha zaczepowa do zamka z magnetyczną zapadką, 
szer. 18 mm, gł. 3 mm,stal nierdzewna

szt. 39,05

Wykonanie blachy czołowej: zaokrąglona
Materiał blachy czołowej:        stal nierdzewna
Grubość skrzynki:           15,5 mm
Wysokość skrzynki:           163 mm
Szerokość skrzynki:           85,5 mm
Wymiar czoła:           235 x 18 x 3 mm
Dornmas:           55 mm

Pantograf mocuje się do obu ścianek bocznych szafy niezależnie od jej szerokości, ponieważ 
jest on wyposażony w płynną regulację. Drążek z ubraniami ściąga się za pomocą zamonto-
wanego po środku drążka. W momencie popchnięcia drążka pantograf podnosi się do swego 
wcześniejszego położenia.
UWAGA! Aby zapobiec uszkodzeniu pantografu, na części obudowy należy zamontować 
oba odbojniki gumowe! W przypadku niezamontowania odbojników gumowych nie 
ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia!

Zakres dostawy:
2 obudowy z opuszczanymi ramionami
1 regulowany drążek ubraniowy
1 drążek uchwytowy
2 odbojniki gumowe
wkręty
rysunek zabudowy

SOLIDO PANTOGRAF

Nr art. Wymiar wewnętrzny 
korpusu od mm

Wymiar wewnętrzny 
korpusu do mm

Zakres regulacji mm JM

103 337 071 n 630 1020 630 - 1020 kpl

103 337 072 n 770 1200 770 - 1200 kpl

Nośność: 10 kg
Wysokość: 845 mm
Powierzchnia: czarna
Materiał: tworzywo sztuczne/stal

173,60
 PLN

od 97,62
PLN
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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. = 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 Z KOSZAMI PLANERO

Nr art. Wys. zabudowy mm Powierzchnia JM Cena PLN

103 331 466 n 1700 - 1950 okucie antracyt / kosze białe RAL 9010 kpl 1.585,00

103 378 397 n 1700-1950 okucie antracyt / kosze antracyt kpl 1.585,00

103 378 398 n 1900 - 2140 okucie antracyt / kosze antracyt kpl 1.593,00

103 331 467 n 1900 - 2140 okucie antracyt / kosze białe RAL 9010 kpl 1.593,00

Szerokość korpusu:  600 mm
Min. głębokość zabudowy: 480 mm
Nośność:  15 kg na kosz
Ilość koszy:  5
Materiał:  dno płyta laminowana / bok stalowy

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. Wys. zabudowy mm Powierzchnia JM Cena PLN

103 331 468 n 1700 - 1950 okucie antracyt / kosze antracyt kpl 2.545,00 

103 331 470 n 1700 - 1950 okucie antracyt / kosze białe RAL 9010 kpl 2.545,00 

103 331 471 n 1900 - 2140 okucie antracyt / kosze białe RAL 9010 kpl 2.552,00 

103 331 469 n 1900 - 2140 okucie antracyt / kosze antracyt kpl 2.552,00 

Szerokość korpusu: 600 mm
Ilość koszy: 5
Głębokość zabudowy: 480 mm
Materiał: dno płyta laminowana / bok stalowy

od 2545,00
PLN

od 1585,00
PLN
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Zakres dostawy:
rama w kolorze srebrnym RAL 9006
prowadnica rolkowa z amortyzacją
mocowanie frontu
kosze zawieszane Classic 2

VS TAL LARDER WYSUW WYSOKI - ZESTAW CLASSIC2

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

103 332 193 n 300 1900 - 2140 kpl 928,00 

103 332 194 n 300 1700 - 1950 kpl 926,00 

103 332 195 n 400 1700 - 1950 kpl 936,00 

103 332 196 n 400 1900 - 2140 kpl 938,00 

Ilość koszy: 5 x Classic 2
Nośność: 120 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym RAL 9006

• optymalne wykorzystanie przestrzeni
• optymalny dostęp do przechowywanych rzeczy
• pełny przegląd przechowywanych rzeczy

Zakres dostawy:
rama
mocowanie frontu
prowadnica
kosze Classic2

VS TAL RACK 15

Nr art. Szerokość 
korpusu mm

Min. wysokość 
zabudowy mm

Min. głębokość 
zabudowy mm

Nośność 
max. kg

JM

103 378 897 150 1780 500 25 kpl

Wykonanie: 5 koszy
Materiał: stal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym

• uniwersalne zastosowanie
• z możliwością skrócenia

WKŁAD NA SZTUĆCE CLASSICO

®

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

103 344 114 n n 490 - 540 600 biała szt. 33,26

103 344 115 n n 790 - 840 900 biała szt. 57,07

103 344 130 n n 490 - 540 600 antracytowa szt. 33,26

103 344 131 n n 790 - 840 900 antracytowa szt. 57,07

Głębokość: 454 - 510 mm
Wysokość: 50,5 mm
Materiał: tworzywo sztuczne

od 33,26
PLN

od 926,00
PLN

519,00
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 Szer.
 korpusu mm

Szer.
 skrzydła mm

Materiał Powierzchnia JM Cena PLN

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

okucie antracyt / półki białe RAL 9010 kpl 1.099,00

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

okucie antracyt / półki białe RAL 9010 kpl 1.099,00

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

okucie antracyt / półki białe RAL 9010 kpl 1.174,00

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

okucie antracyt / półki białe RAL 9010 kpl 1.174,00

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

okucie antracyt / półki białe RAL 9010 kpl 1.215,00

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

okucie antracyt / półki białe RAL 9010 kpl 1.215,00

103 379 259 n lewe 900 450 dno płyta laminowana/
reling stalowy

biała/RAL9006 kpl 899,00

103 379 260 n prawe 900 450 dno płyta laminowana/
reling stalowy

biała/RAL9006 kpl 899,00

103 379 261 n lewe 1000 500 dno płyta laminowana/
reling stalowy

biała/RAL9006 kpl 922,00

103 379 262 n prawe 1000 500 dno płyta laminowana/
reling stalowy

biała/RAL9006 kpl 922,00

103 379 263 n lewe 1000 600 dno płyta laminowana/
reling stalowy

biała/RAL9006 kpl 949,00

103 379 264 n prawe 1000 600 dno płyta laminowana/
reling stalowy

biała/RAL9006 kpl 949,00

103 379 275 n lewe 900 450 dno płyta laminowana/
blacha pokryta proszkowo

okucie antracyt / półki antracyt kpl 1.099,00

103 379 276 n prawe 900 450 dno płyta laminowana/
blacha pokryta proszkowo

okucie antracyt / półki antracyt kpl 1.099,00

103 379 277 n lewe 1000 500 dno płyta laminowana/
blacha pokryta proszkowo

okucie antracyt / półki antracyt kpl 1.174,00

103 379 278 n prawe 1000 500 dno płyta laminowana/
blacha pokryta proszkowo

okucie antracyt / półki antracyt kpl 1.174,00

103 379 279 n lewe 1000 600 dno płyta laminowana/
blacha pokryta proszkowo

okucie antracyt / półki antracyt kpl 1.215,00

103 379 280 n prawe 1000 600 dno płyta laminowana/
blacha pokryta proszkowo

okucie antracyt / półki antracyt kpl 1.215,00

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

Zdjęcie przedstawia wychylenie w 
prawo

od 899,00
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
• metalowa pokrywa, którą można wykorzystać jako półkę na środki czystości

Wskazówka: Pokrywę bio z filtrem z aktywnym węglem należy zamówić osobno!

VS ENVI SPACE SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Nr art. Wyposażenie podstawowe Szerokość 
korpusu mm

Powierzchnia JM Cena PLN

103 307 488 pojemniki 1 x 22/1 x 16/2 x 10L 800 antracyt szt. 729,00

103 370 002 pojemniki 1 x 22L / 2 x 10L 600 w kolorze srebrnym szt. 549,00 

103 370 033 pojemniki 2 x 10 / 2 x 22L 900 antracyt szt. 729,00

Zastosowanie: z mocowaniem frontu
Wysokość zabudowy: 370 mm
Głębokość zabudowy: 464 mm
Materiał: tworzywo sztuczne/metal

600> 900>

• 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

• z pełnym wysuwem na prowadnicach kulkowych
• materiał wierzchni pokrywy i pojemników: tworzywo sztuczne, kolor szary aluminiowy; 

stelaż: stal srebrna, powlekany proszkowo

KOSZ NA ŚMIECI TRIO SHORTY, DO ZABUDOWY, 3 POJEMNIKI

Nr art. Wyposażenie podstawowe Szer. x Wys. x Gł. mm JM

103 371 221 n pojemniki 1 x 15L / 2 x 7,5L 455 x 320 x 320 szt.

Zastosowanie: drzwi otwierane na zawiasach
Szerokość korpusu: 500 mm
Materiał: tworzywo sztuczne / stal
Powierzchnia: aluminiowo-szara / w kolorze srebrnym

360° 500>

• umożliwia łatwe otwieranie szafki bez użycia rąk
• minimalna wysokość cokołu: 70mm
• możliwy do zastosowania we wszystkich wysuwach 

frontowych. np. VS ENVI Space
• łatwy montaż za pomocą dołączonego szablonu
• wymaga minimalnej ilości miejsca pod szafką
• po otwarciu wysuwu mechanizm otwierania automatycznie 

powraca do pozycji wyjściowej

VS ENVI KICK

Nr art. JM

103 370 107 szt.

Materiał: stal
Powierzchnia: chromowana, matowa

od 549,00
PLN

25,10
 PLN

244,00
 PLN

98,05
PLN
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UCHWYT LISTWOWY GRANDE

Nr art. Wys. mm JM

103 303 209 n 40 szt.

Materiał: aluminium
Powierzchnia: czarna anodowana
Grubość frontu:            19 mm
Długość: 2500 mm
Rodzaj montażu: do wpuszczenia

360°

UCHWYT LISTWOWY PREGO

Nr art. Wys. mm JM

103 302 716 n 11 szt.

Materiał: aluminium
Powierzchnia: czarna anodowana
Grubość frontu: 19 mm
Długość: 2500 mm
Rodzaj montażu: do wpuszczenia

360°

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

UCHWYT AKTOR PROFIL L - POZIOMY

Nr art. Powierzchnia JM Cena PLN

103 304 041 n anodowana naturalnie szt. 118,61

103 304 417 n n efekt stali nierdzewnej szt. 151,12

Materiał: aluminium
Długość: 5000 mm
Wysokość: 51 mm
Głębokość: 23 mm

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

UCHWYT AKTOR PROFIL C - POZIOMY

Nr art. Powierzchnia JM Cena PLN

103 304 040 n anodowana naturalnie szt. 157,06

103 304 416 n n efekt stali nierdzewnej szt. 207,90

Materiał: aluminium
Długość: 5000 mm
Wysokość: 68 mm
Głębokość: 23 mm

145,60
 PLN 92,75

 PLN

od 118,61
PLN

od 157,06
PLN
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Nowoczesne, płaskie oświetlenie LED z innowacyjną technologią DualColor.

DualColor łączy w sobie ciepłą barwę światła 3000K z neutralną barwą światła 
4000K. Barwa światła ustawiana jest za pomocą adaptera. Bez adaptera = 3000K, 
z adapterem = 4000K

• światło rozproszone bez punktów LED

Wskazówka: za pomocą pilota zdalnego sterowania Emotion można płynnie 
przyciemniać światło i regulować jego barwę od 3000K do 4000K.
Pasuje do wszystkich zasilaczy LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

OŚWIETLENIE DO ZABUDOWY NUBE DUALCOLOR 12V/DC

Nr art. ø mm Średnica zabudowy 
ø mm

Strumień 
światła (Lumen)

Moc W Powierzchnia JM Cena PLN

103 378 086 n 40 35 90 1,8 czarna szt. 36,59

103 374 361 n 40 35 90 1,8 w kolorze aluminium szt. 36,59

103 378 087 n 64 58 160 2,5 czarna szt. 44,72

103 374 363 n 64 58 160 2,5 w kolorze aluminium szt. 44,72

103 378 088 n 74 68 195 3 czarna szt. 58,95

103 374 365 n 74 68 195 3 w kolorze aluminium szt. 58,95

Wykonanie:        pojedyncze źródło światła
Wysokość:        1,5 mm
Głębokość zabudowy:        12 mm
Barwa światła:        3000 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel
Materiał:        metal
Długośc kabla przyłączeniowego: 2000 mm
Klasa wydajności energetycznej:   A

WEB WEB ŚCIEMNIACZ 
AKCESORIA KONIECZNE 2m

DualColor
3000K / 4000K

LED 12 VDC

Za pomocą tego pierścienia montażowego oświetlenie wpuszczane Nube można 
zamontować nawierzchniowo.

PIERŚCIEŃ MONTAŻOWY NUBE

Nr art. ø mm Wys. mm Powierzchnia JM Cena PLN

103 378 089 n 40 14 czarna szt. 5,52

103 374 341 n 40 14 w kolorze aluminium szt. 5,52

103 378 090 n 64 14 czarna szt. 6,43

103 374 343 n 64 14 w kolorze aluminium szt. 6,43

103 378 091 n 74 14 czarna szt. 8,26

103 374 345 n 74 14 w kolorze aluminium szt. 8,26

Materiał: metal

od 5,52
PLN

od 36,59
PLN
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Plinthy jest niewielkim źródłem światła.
Może tworzyć świetlne akcenty w cokole mebla, w postaci gwiazdek na 
suficie lub 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 maksymalnie 10 źródeł światła.

OŚWIETLENIE DO ZABUDOWY PLINTHY 12 V/DC

Nr art. Barwa światła Moc W Powierzchnia JM

103 377 985 n ciepła biel 0,14 przeźroczysta szt.

103 377 986 n neutralna biel 0,14 przeźroczysta szt.

Wykonanie:     przewód zasilający z wtyczką
ø:     15 mm
Wysokość:     2 mm
Średnica zabudowy ø:     8,5 mm
Głębokość zabudowy:     14 mm
Strumień światła (Lumen): 6
Materiał:     tworzywo sztuczne

ŚCIEMNIACZ 
AKCESORIA KONIECZNE 0,7m

LED 12 VDC

Oświetlenie Skate 3.0 łączy w sobie wyrazisty Design, nowoczesną technikę 
LED i perfekcyjną ergonomię. Zintegrowany moduł LGP-LED zapewnia 
szeroki i jednorodny strumień światła.

Włączanie/wyłączanie (tylko dla wersji z sensorem dotykowym):

-krótkie dotknięcie = włączenie/wyłączenie
-długie dotknięcie (przytrzymanie) = przyciemnianie

Wszystkie źródła światła podłączone do głównego źródła światła z sensorem 
dotykowym także będą włączane/wyłączane/przyciemniane.

OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE SKATE 3.0 12V/DC

Nr art. Moc W Powierzchnia JM

103 374 452 3 x 4 efekt stali nierdzewnej kpl

103 374 453 3 x 4 czarna kpl

Materiał:        tworzywo sztuczne
Szerokość:                 54 mm
Wysokość:                 66 mm
Głębokość:                 151 mm
Rodzaj montażu:                 nasuwane
Barwa światła:                 3800K neutralna biel
Strumień światła (Lumen):             3 x 155
Klasa wydajności energetycznej:  A, A+, A++

Zakres dostawy:
1 główne źródło światła z włącznikiem dotykowym
2 źróła światła Skate 3.0
zasilacz 15 W
kabel przyłączeniowy z wtyczką

ŚCIEMNIACZ 
DOTYKOWY 2m

LED 12 VDC

299,00
 PLN

13,33
 PLN



Okucia meblowe

Express 2021 | 19

Neon Flex to elastyczna taśma LED z miłą dla oka projekcją światła. Do montażu 
nie są konieczne ani taśmy klejące ani kleje. Silikonowy profil wciskamy po prostu 
w przygotowany odpowiednio frez. Przy wykonywaniu frezu pod profil prosimy 
pamiętać o minimalnym promieniu skrętu profilu.
Taśma LED Neon Flex może być docinana co 25mm. Posiada na obu końcach 
przewód zasilający, po przecięciu mogą być używane obie części.

Moc taśmy dla krótszych odcinków, przy zasilaniu jednostronnym:
1m = 9,60W
2m = 15,84W
3m = 21,63W
4m = 26,90W

SOLIDO TAŚMA LED NEON 12V/DC

Długość:      5000 mm
Zużycie energii:      31,8 kWh/1000h
Materiał:               silikon
Powierzchnia:               biała
Rodzaj ochrony:               IP20
Moc:               28.9
Długość przewodu zasilającego: 2000 mm

ŚCIEMNIACZ 
AKCESORIA KONIECZNE 2m

LED 12 VDC

Nr art. Promień 
skrętu mm

Szer. 
mm

Wys. 
mm

Szer. 
zabudowy mm

Gł.  zabudowy 
mm

Barwa światła Strumień światła 
(Lumen)

JM Cena PLN

103 340 262 min. 30 11 15 8 10 2600K - 3100K ciepła 
biel

500lm/m szt. 259,64

103 340 263 min. 30 11 15 8 10 3500K-4000K neutralna 
biel

500lm/m szt. 259,64

103 340 266 min.20 6 13 4.5 10.3 2600K-3100K ciepła biel 400lm/m szt. 208,24

103 340 267 min. 20 6 13 4.5 10.3 3500K-4000K neutralna 
biel

400lm/m szt. 208,24

103 336 900 Wzornik oświetleniowy szt. 59,00

Włączenie następuje poprzez dotknięcie diody LED znajdującej się na środku 
czujnika. Wbudowana funkcja "night-light" (LED świeci przy wyłączonym świetle).

Włącznik podłączany jest między zasilaczem a oświetleniem.

Funkcje: krótkie dotknięcie = włączania/wyłączanie, długie dotknięcie (przytrzy-
manie) = przyciemnianie
Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED o tym samym 
oznaczeniu (patrz piktogram).

WŁĄCZNIK DOTYKOWY LED TOUCH ME 12 V/DC

Nr art. Powierzchnia JM

103 376 709 czarna szt.

103 376 734 kolor aluminium szt.

103 376 735 biała szt.

Długość: 35 mm
Szerokość: 35 mm
Wysokość: 1,5 mm
Średnica zabudowy ø: 30 mm
Głębokość zabudowy: 9 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Moc: 30 W

ŚCIEMNACZ 

AKCESORIA DODATKOWE

ŚCIEMNIACZ 
DOTYKOWY 2m

LED 12 VDC

82,63
 PLN

od 208,24
PLN
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Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED z takim samym 
oznaczeniem (patrz piktogram).

ZASILACZ LED SL 60/12R 12 V/DC

Nr art. Moc W JM

103 372 719 60 szt.

Główny: przewód 2000 mm z płaską wtyczką Euro
Wtórny: przewód 500 mm z rozdzielaczem 10-gniazdowym
Długość: 185 mm
Szerokość: 44 mm
Wysokość: 16 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: szara

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.

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

F LED

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.

Główny: przewód 2000 mm z płaską wtyczką Euro
Wtórny: przewód 500 mm z rozdzielaczem 10-gniazdowym
Długość: 151 mm
Szerokość: 41 mm
Wysokość: 31 mm
Napięcie: 12 V/DC
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: szara

F LED

42,11
 PLN

67,11
 PLN

128,00
 PLN

F LED
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TWIST to gniazdo do biura, salonu i kuchni. Dzięki kompaktowej obudowie oraz niewielkiej 
głębokości zabudowy można je łatwo zamontować w biurkach i kuchennych blatach roboczych.
Głębokość zabudowy to zaledwie 40 mm, dlatego urządzenie może być zamontowane nad 
szufladą. Po użyciu gniazdka w łatwy sposób można schować pod obrotowymi pokrywami.

Zakres dostawy: przewód zasilający o długości 2m z osłonkami końcówek żył, czarna wtyczka

GNIAZDO DO ZABUDOWY TWIST 2S 230V

Nr art. Moc W Powierzchnia JM

103 377 960 16 A czarna RAL 9005, matowa szt.

103 377 962 16A biała RAL9010 matowa szt.

Wykonanie: 2 gniazdka Schuko
ø: 115 mm
Wysokość: 2,5 mm
Średnica zabudowy ø: 105 mm
Głębokość zabudowy: 40 mm
Materiał: tworzywo sztuczne, metal

WEB WEB
2m

230 V

Niewielka głebokość zabudowy, oszczędność miejsca, łatwy montaż. Mozliwość późniejszego 
montażu.
Wskazówka: do grubości blatu 20 mm - 40 mm, stopień ochrony IP 20
Zakres dostawy: przewód zasilający o długości 2 m z osłonkami końcówek żył, czarna wtyczka

GNIAZDO DO ZABUDOWY TWIST 2Z 230 V

Nr art. Moc W JM

103 333 011 16 A szt.

ø:      115 mm
Wysokość:      2,5 mm
Średnica zabudowy ø:               105 mm
Głębokość zabudowy:               40 mm
Długość przewodu zasilającego: 2000 mm
Napięcie:               230 V
Natężenie prądu:                   16 A
Materiał:               tworzywo sztuczne, metal
Powierzchnia:               czarna, efekt stali nierdzewnej
Wykonanie:               2 gniazda UTE

WEB WEB
2m

230 V

Gniazdo wpuszczane w blat Elevator Home idealnie wpisuje się w każde środowisko pracy. 
Dzięki małej średnicy 79 mm nadaje się do zastosowania na niewielkiej powierzchni, gdzie 
posłuży do zasilania oraz transmisji danych. Minimalistyczna obudowa pozwala na montaż 
w biurkach oraz blatach kuchennych. Wymagana grubość blatu to 16-40 mm. Po naciśnięciu 
pokrywy gniazdo otwiera się i zamyka automatycznie.

GNIAZDO WPUSZCZANE W BLAT ELEVATOR HOME 230 V

Nr art. Kształt Moc W JM

103 333 403 2 gniazda typu UTE max. 3500 szt.

ø:      86 mm
Wysokość:      2 - 94.6 mm
Średnica zabudowy ø:      80 mm
Głębokość zabudowy:      135 mm
Długość przewodu zasilającego: 2000 mm
Napięcie:      230 V
Materiał:      tworzywo sztuczne, metal
Powierzchnia:      czarna, efekt stali nierdzewnej
Wykonanie:      chowane w blacie + 2 gniazda UTE

WEB
2m

230 V

229,00
 PLN

229,00
 PLN

279,00
 PLN
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• zakres regulacji +6/-0,45 mm
• do wyboru z magnesem lub z gumką

Wskazówka:
Przy wykonaniu z magnesem płytkę należy zamówić osobno 
(103318261 lub 103318262).

ODBOJNIK K-PUSH TECH

Nr art. Skok mm Gł. wiercenia 
mm

Wykonanie JM Cena PLN

103 318 251 n 14 50 z magnesem szt. 6,45

103 318 257 37 70 z gumką szt. 5,42

Wiertło ø: 10 mm
Wariant: standard
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: antracyt

• chronione patentem okucie wyrównujące do drzwi meblowych o grubości od 16 
mm

• okucie jest wpuszczane w dwa otwory pod puszkę, ø 35 mm i głębokości 12,5 
mm i jeden rowek o szerokości 10 mm i głębokości 9 mm

• profil z aluminium
• zaślepki z czarnego tworzywa sztucznego
• puszki z cynku odlewanego ciśnieniowo

Wskazówka: do 1 drzwi konieczne są dwa komplety.
Zakres dostawy:
1 profil aluminiowy
1 pręt gwintowany
2 puszki z zaślepkami

OKUCIE WYRÓWNUJĄCE PLANO TOP „MEGA”

Nr art. Wys. skrzydła mm Rozstaw osi mm Powierzchnia JM Cena PLN

103 352 595 2100 - 2375 1900 profil aluminiowy błyszczący kpl 58,30

103 352 592 2375 - 2650 2175 profil aluminiowy błyszczący kpl 69,50

103 396 676 2100 - 2375 1900 profil aluminiowy czarny kpl 83,00

103 396 677 2375 - 2650 2175 profil aluminiowy czarny kpl 95,10

Rodzaj opakowania: opakowanie pojedyńcze

od 58,30
 PLN

od 5,42
 PLN
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Doskonały środek o wysokiej wydajności do prac konserwacyjnych i produkcji przemysłowej.

Spray do czyszczenia STALOC powstał specjalnie z myślą o zastosowaniach przemysłowych. 
Nie przylega do skóry, gumy i rękawów przy krótkotrwałym, przypadkowym kontakcie. Może też 
służyć jako środek czyszczący i odtłuszczający do metalu, szkła i ceramiki. Nie pozostawia śladów, 
szybko wyparowuje, nie koroduje, usuwa ślady wilgoci z metalowych powierzchni. Ponadto preparat 
może być używany do czyszczenia i odtłuszczania metali w szerokim zakresie zastosowań, zwłaszcza 
w trakcie przygotowania do lakierowania i gruntowania. Dobrze służy także do usuwania pozostałości 
silikonu z metalu. Przed użyciem należy sprawdzić reakcję w niewidocznym miejscu.

CZYŚCIK MONTAŻOWY SQ-200

Nr art. Zawartość ml Opak JM

110 642 000 n 500 puszka szt.

Typ: SQ 200

Czyści, pielęgnuje i chroni powierzchnie ze stali nierdzewnej.

Dzięki niemu można czyścić powierzchnie bez męczącego szorowania. Łatwy w użyciu i nadzwyczaj 
oszczędny. Pozostająca powłoka ochronna nie pozwala na osiadanie kropel wody rozpryskowej.

Nadaje się również do zastosowania w:
• zmywarkach, szafach, regałach, bufetach
• windach, poręczach, balustradach

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ SQ-260

Nr art. Zawartość ml Opak JM

110 642 003 n 400 puszka szt.

Idealne uzupełnienie środków czyszczących podczas klejenia za pomocą STALOC MS Hybrid, 
jak również podczas stosowania silikonów STALOC i SOLIDO oraz produktów PU. 
Czyści powierzchnie, narzędzia, a dzięki swojej ochronnej formule, również dłonie.

Zalety produktu:
• usuwa nieutwardzone masy uszczelniaczy m.in.: pianki PU, kleje, oleje, farby oraz smary
• przetestowany dermatologicznie
• zawiera witaminę E, chroniąca ludzką skórę

TURBO WIPES - CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE

Nr art. Zawartość szt. Opak JM

110 642 300 n 80 puszka szt. 54,39
 PLN

13,80
 PLN

29,86
 PLN
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Środek do czyszczenia i odtłuszczania części maszyn, hamulcy tarczowych oraz elementów 
hamulca.

Czyści szybko, dokładnie chroniąc powierzchnię. Nie pozostawia śladów, nawet zaschnięte smary 
można usunąć za pomocą tego produktu. Wolny od acetonu. Wyprodukowany z surowców z UE.

ODTŁUSZCZACZ DO TARCZ HAMULCOWYCH SQ-210

Nr art. Zawartość ml Opak JM

110 642 004 n 500 puszka szt.

Typ: SQ 210

Klej montażowy STALOC TransRapid jest przezroczystym, jednoskładnikowym, bezrozpuszczal-
nikowym i wypełniającym szczeliny klejem budowlanym na bazie poliuretanu o bardzo wysokiej 
przyczepności i szybkim utwardzaniu. Idealny do różnorodnych wiązań zarówno w sektorze 
drzewnym, jak i meblarskim. Klej montażowy STALOC TransRapid jest stosowany w szczególności 
do klejenia komponentów o wysokiej atrakcyjności wizualnej.

Zalety produktu:
• wysoka wodoodporność (D4)
•  przezroczysty
• bardzo wysoka siła klejenia i szybkie utwardzanie
• napełnianie i rozszerzanie luki
• idealny do obróbki nawet na pionowych powierzchniach
• pierwszorzędna adhezja na wielu podłożach

Zastosowania:
Idealny do użytku na zewnątrz i wewnątrz. Do wodoodpornego klejenia materiałów drewno-
pochodnych, kamienia, ceramiki, betonu i różnych metali. Wypełnia i wyrównuje nierówne powierz-
chnie. Zastosowanie do klejenia podłóg i łączenia różnych materiałów. Do klejenia powierzchni, 
gdzie istotne są właściwości wypełniające i uszczelniające. Klei drewno, stal, aluminium, ABS, 
materiał izolacyjny PU, styropian, wełnę szklaną, ceramikę i beton. Na czystej, wolnej od tłuszczu 
i kurzu powierzchni można uzyskać dobrą przyczepność bez gruntowania. Jednak ze względu na 
duże różnice między różnymi podłożami, możliwe do osiągnięcia wartości przyczepności należy 
najpierw określić eksperymentalnie.

Temperatura obróbki: co najmniej + 5 ° C maksimum +35 ° C
Nie nadaje sie do stosowania m.in. z PE,PP, teflonem oraz podłożem bitumicznym. Nie należy 
stosować w miejscach narażonych na długotrwały kontakt z wodą.

PU KLEJ MONTAŻOWY TRANSPARENTNY RAPID

Nr art. Typ Zawartość ml Opak JM

110 611 307 n Trans Rapid 310 kartusz szt.

Stałość temperatury: - 30 bis + 80 °C
Kolor: transparentny

9,82
 PLN

24,34
 PLN
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Kotwa chemiczna Vinylestrowa, bez styrenu.

Obszary zastosowania:
konstrukcje stalowe, ramy, bramy, zamocowania przeznaczone do niewielkich obciążeń

Zalety produktu:
• Europejska Aprobata Techniczna Opcja 7 do niespękanego betonu
• Europejska Aprobata Techniczna zgodna z ETAG 029 dotycząca 

zakotwień w murowanej ścianie (ETA-13/0776)
• zgodnie z prawem Szwajcarii nie zawierają LZO i posiadają certyfikaty A+ według DEVL 

1101903D / DEVL 1104875A
• LEED - Test Report
• różne głębokości kotwienia
• zastosowanie również w wilgotnych i wypełnionych wodą otworach
• szybkie utwardzanie
• idealne do zastosowania w cegle dziurawce 
• zastosowania wewnątrz (wersja ocynkowana) i na zewnątrz obiektów (wersja nierdzewna)
• z 1 mieszaczem

Ważne:
Przy użyciu w pełnych materiałach należy wyczyścić otwór!

MIT-SPE KOTWA CHEMICZNA

Nr art. Zawartość ml Opak JM

110 614 020 n 300 kartusz szt.

Typ: MIT-SPE Plus
Czas obróbki: ok 10min. przy  20°C
Wskazówka: Czas twardnienia ok 60 min w temp. 20°C
Kolor: szary

LEED
tested

19,50
 PLN

MIT-MI-2 MIESZADŁO

Nr art. System JM

110 614 005 n MIT-SE Plus / MIT - SPE szt.

Typ: MIT-MI-2

Wskazówka: 
Nakrętkę można zakręcić po napełnieniu zaprawy i umieścić w 
otworze. Służy do centrowania wkręcanych prętów kotwiących.

MIT-SH K2 TULEJA

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

104 460 664 n 85 16 szt. 1,09

104 460 665 n 130 16 szt. 1,82

KK

d1: 16 mm 
System: M8/M10

od 1,09
 PLN1,65

 PLN
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Wosk miękki jest produktem do naprawy drobnych zniszczeń 
na powierzchniach z drewna i tworzyw sztucznych
Do stosowania na powierzchniach nienarażonych na intensywną 
eksploatację. Wosk miękki Bao 100 jest odporny na działanie 
światła, nie zapada się, naprawiane miejsca mogą być powtórnie 
lakierowane lakierami nitro. Końcowe malowanie innymi 
rodzajami lakierów (nawet lakierami wodnymi) jest możliwe; 
należy sprawdzić przed zastosowaniem na małej powierzchni.

Zakres dostawy: 
Kolory podstawowe - 20 wosków:
• brzoza / 124
• buk / 433
• buk ciemny / 519
• buk naturalny / 533
• dąb średni / 109
• dąb naturalny / 508
• dąb rustykalny / P 43
• olcha / 603
• jesion / 84
• wiśnia jasna / 510
• wiśnia średnia / 1349
• jasny szary RAL / 7035
• mahoń / 213
• mahoń czerwonawy / 581
• orzech ciemny / 219
• orzech  średni / 208
• czarny RAL 9005 / 600
• Teak ciemny / 216
• transparentny / 701
• biały/ 591

WOSKI MIĘKKIE - PODSTAWOWE KOLORY

Nr art. Długość mm JM

110 625 134 n 50 opak.

Typ: 100F

104,00
 PLN

Wosk miękki jest produktem do naprawy drobnych zniszczeń 
na powierzchniach z drewna i tworzyw sztucznych 
Do stosowania na powierzchniach nienarażonych na intensywną 
eksploatację. Wosk miękki Bao 100 jest odporny na działanie 
światła, nie zapada się, naprawiane miejsca mogą być powtórnie 
lakierowane lakierami nitro. Końcowe malowanie innymi 
rodzajami lakierów (nawet lakierami wodnymi) jest możliwe; 
należy sprawdzić przed zastosowaniem na małej powierzchni.

Zakres dostawy: 
Austria 2 - 44 szt.

• biały/ 591
• kremowo-biały RAL 9001
• jesion naturalny / 425
• olcha / 603
• dąb naturalny / 508
• buk naturalny / 533
• wiśnia ciemna / 515
• dąb jasny / 561
• wiąz / 509
• P-43
• jasny szary RAL 7035
• tek / 571
• macoré / 574
• mahoń średni / 556
• orzech średni / 566
• mahoń brązowy / 560
• Mooreiche / 570
• orzech jasny / 564
• mahoń czerwonawy / 581
• czarny / 600
• biało-szary RAL 9002
• klon / 502
• Abachi / 504
• sosna jasna / 628
• świerk klonowy / 424
• buk / 433
• brzoza / 507
• limba jasna / 513
• dąb antyczny jasny / 403
• świerk antyczny / 428
• transparentny / 701
• orzech ciemny / 586
• klon czeczot / 501
• beż / 503
• jasnoszary / 523
• wiśnia / 622
• dąb naturalny / 138
• limba jasna / 118
• olcha brązowa / 426
• dąb ciemny / 210
• buk średni / 511
• Macoré / 520
• Wenge / 578
• modrzew / 1029

WOSKI MIĘKKIE- AUSTRIA 2

Nr art. Długość mm JM

110 625 136 n 38 opak. 149,00
 PLN



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, Polska

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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