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Kolorowe oznaczenie bitów ułatwia szybki wybór narzędzia.

Zawartość: Magnetyczny uchwyt szybkowymienny 60 mm,
1 adapter z kulką 25 mm do 1/4"
1 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3; 1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3,
po 1 szt. bitu SL 3,4,5,6, 
po 1szt. Hex 3, 4, 5, 6
po 1 szt. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40,
po 1 szt. TT 10, TT 15, TT 20, TT 25, TT 27, TT 30, TT40.

ZESTAW BITÓW PB 32-CR 32- CZĘŚCIOWY

Nr art. Dł. mm JM

101 109 828 n 25 szt.

Typ: PB32-CR
Gniazdo: z nacięciem, krzyżak, Pozidrive, 
 Torx®, hex

59,- PLN

Bity z oznaczeniem kolorystycznym.

BIT PHILLIPS 1/4” TYP 6123

Nr art. Dł. mm JM

101 155 476 n 25 szt.

Wielkość: PH 2
Napęd: sześciokąt 1/4”
Gniazdo: Philips

2,57*
 PLN

BIT POZIDRIV 1/4‘‘ TYP 855/1 TH

Nr art. Długość mm JM

101 155 502 n 25 szt.

Wielkość:  PZ 2
Dodatkowe oznaczenie: Torsion
Napęd:  sześciokąt 1/4”
Gniazdo:  Pozidriv

3,65*
 PLN

Bity z oznaczeniem kolorystycznym.

BIT POZIDRIV 1/4” TYP 6133

Nr art. Dł. mm JM

101 155 507 n 25 szt.

Wielkość: PZ 2
Napęd: sześciokąt 1/4”
Gniazdo: Pozidriv

2,57*
 PLN

Bity Spax z czopem prowadzącym zachwycają dokładnym 
dopasowaniem, lepszym przenoszeniem energii, optymalną 
twardością i przenoszeniem momentu obrotowego, jak również 
odpornością i szybkim dostępem ułatwionym przez oznaczenie 
kolorystyczne.

BIT TORX® T-STAR PLUS 1/4"

Nr art. Wielkość Dł. mm JM

101 106 916 n TX 20 25 opak.

Napęd: sześciokąt 1/4”
Gniazdo: Torx® z czopem prowadzącym
Zawartość: 5 szt.

23,07
 PLN

BIT PHILLIPS 1/4” TYP 851/1 TH

Nr art. Wielkość Dł. mm JM

101 155 471 n PH2 25 szt.

Dodatkowe oznaczenie: Torsion
Napęd:  sześciokąt 1/4‘‘
Gniazdo:  Philips

3,65*
 PLN

*Minimalna ilość zamówienia 10 sztuk
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Do śrub z nacięciem, chromowany, z czarną precyzyjną 
końcówką, rękojeść 2-komponentowa.
Okrągły grot z płaską końcówką.

WKRĘTAK SOLIDO PŁASKI

Nr art. Gr. mm JM

101 156 492 n 1 szt.

Gniazdo: płaski
Materiał: stal S2
Powierzchnia: chromowana
Szer. ostrza: 5.5 mm
Dł. ostrza: 100 mm
Dł. cakowita: 197 mm 

13,82
 PLN

od szerokości grotu 5,5 mm

Do śrub z nacięciem krzyżakowym, chromowany, z czarną 
precyzyjną końcówką, rękojeść 2-komponentowa.

WKRĘTAK SOLIDO PHILLIPS

Nr art. Wielkość JM

101 156 514 n PH 2 szt.

Gniazdo: Philips
Powierzchnia: chromowana
Materiał: stal S2
Dł. ostrza: 100 mm
Dł. całkowita: 206 mm

13,82
 PLN

Do śrub z nacięciem krzyżakowym, chromowany, z czarną 
precyzyjną końcówką, rękojeść 2-komponentowa.

WKRĘTAK SOLIDO POZIDRIV

Nr art. Wielkość JM

101 156 517 n PZ 2 szt.

Gniazdo: Pozidriv
Powierzchnia: chromowana
Materiał: stal S2
Dł. ostrza: 100 mm
Dł. całkowita: 206 mm

13,82
 PLN

Do śrub z Torx, chromowany, z czarną precyzyjną końcówką, 
rękojeść 2-komponentowa.

WKRĘTAK SOLIDO TORX®

Nr art. Wielkość JM

101 156 527 n TX25 szt.

Gniazdo: Torx®
Materiał: stal S2
Powierzchnia: chromowana
Dł. ostrza: 100 mm
Dł. całkowita: 206 mm

13,82
 PLN

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH DIN 3110

Nr art.  JM

101 151 138 n  zest.

Rozmiar klucza: 6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 
 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22 mm
Wielkość zestawu: 8-częściowy
Powierzchnia: chromowana
Materiał: stal CV

68,48
 PLN

Pasuje do wszystkich wiertarek akumulatorowych z uchwytem 
wiertarskim lub mocowaniem bitów 1/4". Doskonale nadaje się 
do zastosowania w trudno dostępnych miejscach.

NASADKA KĄTOWA Z MAGNESEM 

Nr art. Typ Gniazdo Długość mm Opak JM

101 155 440 n WB 1 sześciokąt 1/4” 140 12 szt.

99,- PLN
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Walcowane wiertło do stali, do zastosowania we wszystkich rodzajach 
materiałów.

Obszary zastosowania: do stali, żeliwa szarego, spieku żelaznego itp. 
W kasecie z lakierowanej blachy stalowej. Średnica wzrasta o 0,5 mm.

KASETA Z WIERTŁAMI SPIRALNYMI DIN 338 RN HSS

Nr art. Średnica wierteł mm Wielkość zestawu JM

101 110 202 n 1-10 19-częściowy zest.

DIN: 338 NV
Uchwyt: uchwyt cylindryczny
Materiał: HSS
Wykonanie: kąt wierzchołkowy 118° i szlif krzyżowy

44,- PLN

101 110 202

Uniwersalne wiertło spiralne, o wysokiej elastyczności. Nadaje się 
do stosowania w wiertarkach ręcznych, do obróbki stopowej i niestopowej stali.
Bardzo wysoka elastyczność i wysoka odporność na złamania. 
Ostre krawędzie tnące, w przypadku większych średnic wymagany mniejszy nacisk przy 
posuwie. 30% szybsze i 3 x dłuższa żywotność  dzięki częściowemu hartowaniu. 
Średnica wzrasta o 1 mm. W skrzynce z tworzywa sztucznego.

ZESTAW WIERTEŁ  SPRINT MASTER TM 10 DIN 338 RN

Nr art. Średnica wierteł mm Wielkość zestawu JM

101 114 149 n 1-10 10-częściowy zest.

DIN: 338 NV
Uchwyt: uchwyt cylindryczny
Materiał: HSS
Wykonanie: kąt wierzchołkowy 118° i szlif krzyżowy

72,69
 PLN

Wysokowydajne wiertło udarowe SDS-Plus z czterema 
pełnowęglikowymi ostrzami i nowym progresywnym 
układem spiral z wskaźnikiem głębokości wiercenia.
Bezproblemowe wiercenie w zbrojeniu żelbetowym, niewielkie 
wibracje podczas pracy i szybkie odprowadzanie opiłków.

ZESTAW WIERTEŁ UDAROWYCH FORCE X BOX

Nr art. Średnica wierteł mm JM

101 115 929 n 6,0 / 8,0 / 10,0 zest.

Uchwyt: SDS-Plus
Wykonanie: 4-ostrzowe
Materiał: HM
Długość całowita: 160 mm
Wielkość zestawu: 3-częściowy

74,99
 PLN

W kasecie z tworzywa sztucznego z uchem.
Pieczęć PGM jest gwarancją zachowania najsurowszych 
tolerancji, wymiarów wierconych otworów, pewnego osadzenia 
kołków.

ZESTAW WIERTEŁ DO KAMIENIA LONG LIFE 

Nr art. Średnica wierteł mm JM

101 115 035 n 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 
/ 10,0

zest.

Materiał: HM
Uchwyt: cylindryczny
Wielkość zestawu: 5-częściowy

36,97
 PLN
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KĄTOWNIK SRK

Nr art. Dł. szyny mm Dł. ramienia mm JM

101 167 618 n 300 145 szt.

45,90
 PLN

Z 1 libellą poziomą, 1 libellą pionową, libella do pomiarów 45°, 
pryzmowa powierzchnia pomiarowa, z paskiem magnetycznym 
i gładką powierzchnią pomiarową. Wodoodporna, odporna na 
temperaturę.

POZIOMICA TORPEDO PTM 520 L

Nr art. Dł. mm Materiał JM

101 167 470 n 200 tworzywo szt. 32,50
 PLN

• kompaktowa, lekka, poręczna
• łączy w sobie funkcje poziomicy, inklometru oraz kątomierza
• urządzenie posiada podświetlany wyświetlacz oraz magnetyczną podstawkę z rowkiem w 

kształcie litery V
• poziomica wyposażona w funkcje Bluetooth GO, co skutkuje praktycznymi, dodatkowymi 

funkcjami
• idealnie nadaje się do wykonywania pomiarów w trudno dostępnych miejscach
• wyświetlanie zmierzonych wartości w °, %, mm/m oraz in/ft
• wyświetlanie wyników z dokładnością do jednego lub dwóch miejsc po przecinku
• cyfrowy wyświetlacz automatycznie obraca się podczas pomiarów
• dodatkowo wyświetlacz zapewnia optymalną czytelność pod każdym kątem
• praktyczny rowek w kształcie litery V z magnesem umożliwia bezpieczne zamocowanie 

poziomicy do rur lub powierzchni metalowych
• Tolerancja pomiaru Solatronic 0º/90º: ± 0,05º, tolerancja pomiaru Solatronic 1-89º: ± 0,2º

Zakres dostawy: 1 x 1,5 V (AA) Baterie, torba na pasek

ELEKTRONICZNA POZIOMICA GO! SMART

Nr art.  JM

101 106 036 n n  szt.

Przekrój poprzeczny: 80 x 55 x 27 mm
Materiał: Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
Wykonanie: z magnesem
Rodzaj ochrony: IP 54

249,- PLN

IP 54

Wyjątkowa konstrukcja, wysokie naprężenie brzeszczotu o 
wartości 100 kg przy 0° i 55°. Lekka, dwuelementowa rama z 
rdzeniem stalowym. W komplecie z brzeszczotem SANDFLEX® 
Bimetell Z24.

PIŁA DO METALU 319

Nr art. Długość brzeszczotu 
mm

JM

101 118 614 n 300 szt. 99,-  PLN

BRZESZCZOT DO DREWNA

Nr art. Typ JM

101 180 663 n T101BR opak.

Materiał:  stal wysokowęglowa
Zastosowanie:  drewno miękkie, płyty wiórowe/  
  stolarskie/pilsniowe 3-30mm,   
  płyty powlekane 
Długość uzębienia:  74 mm
Podziałka uzębienia:  2,5 mm
Długość całkowita:  100 mm
Zawartość:  5 szt.

29,75
 PLN
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Funkcja rozpierania ustawiana jest bez użycia narzędzi dzięki inteligentnemu 
mechanizmowi zwalniającemu w górnej części zacisku. 

Ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. 

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 Waga kg Szerokość rozstawu mm JM Cena PLN

101 131 996 n 300 1.24 195 - 490 szt. 124,56

101 131 997 n 600 1.57 195 - 790 szt. 149,76 od  124,56
  PLN

Stała siła zaciskania, ergonomiczna rękojeść dwuelementowa. 
Dzięki miękkim podkładkom delikatne materiały są efektywnie 
chronione.

ŚCISK SPRĘŻYNOWY CLIPPIX XC

Nr art. Rozpiętość mm Występ mm Szerokość policzka mm JM Cena PLN

101 190 480 n 25 30 15 szt. 8,55

101 190 481 n 35 37 21 szt. 12,45

101 190 482 n 50 50 28 szt. 18,26

101 190 483 n 75 70 28 szt. 24,07 od  8,55
 PLN

Proste, poręczne uchwyty o niskiej masie własnej i dużej 
nośności. Ułatwiają chwytanie i transportowanie jednej lub wielu 
płyt w pozycji pionowej. Uchwyty pokryte są gumą, aby podczas 
transportowania nie powodować odcisków i uszkodzeń.

CHWYTAK DO PŁYT

Nr art. Do płyty mm JM

101 190 010 n 40 pr 108,75
 PLN

• łatwe podnoszenie, bezpieczne noszenie
• regulowana wysokość noszenia
• wytrzymała konstrukcja aluminiowa
• samoregulujący system zaciskowy
• chroni plecy i oszczędza czas

Nośność: 100kg

UCHWYT DO PRZENOSZENIA PŁYT 
SUPER-KLEMM

Nr art. Grubość płyty 
mm

JM

101 190 016 n 0-80 pr 495,75
PLN
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miękkie, elastyczne oprawki, dla doskonałego komfortu noszenia, podczas 
użytkowania całodziennego. Chroni oczy, policzki i gwarantuje, ochronę przed 
cząstkami, pyłem i zagrożeniami związanych z uderzeniem, wspaniały widok 
panoramiczny. Szeroki zakres zastawania. Ze smyczą. Ochrona-UV.

OKULARY OCHRONNE MILLENIA 2G

Nr art. Soczewka Nie parujące Kolor oprawki Waga g JM

101 170 295 n przezroczysta tak czarny 32 szt.

101 170 297 n szary tak czarny 32 szt.

Norma: EN 166

soczewka przezroczysta

soczewka szara

Model X2A pod względem wzornictwa i standardu odpowiada modelowi X1, jednakże zapewnia 
wyższy poziom tłumienia (31 dB). Materiał powlekający czasze nauszników oraz pianka zwiększają 
komfort użytkowania. Model X2 nadaje się do zastosowania w budownictwie, w pracach 
drogowych itp.
Pomimo masywnej obudowy nauszniki są relatywnie lekkie, doskonale zbalansowane i wygodne 
zarówno podczas krótkiego jak i długiego noszenia. Słuchawki są bardzo trwałe. Rdzeń ze stali 
nierdzewnej pokryty jest miękkim i twardym tworzywem sztucznym.

SŁUCHAWKI X2A

Nr art. Izolacja akustyczna Waga g JM

101 170 197 n SNR = 31 dB 184 szt. 121,- PLN

PISTOLET NA KARTUSZE MARATHON 
STANDARD

Nr art. Materiał System JM

101 163 986 n metal kartusz 310 ml szt.

28,60
 PLN

Profesjonalna jakość, stabilna konstrukcja, wzmocnione 
przenoszenie siły nacisku na popychacz ułatwia równomierną 
aplikację silikonu oraz bezstopniowy posuw. 

PISTOLET NA KARTUSZE SUPER PROFIL

Nr art. Materiał System JM

101 163 998 n metal 310 ml kartusz szt.

69,- PLN

28,- PLN
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• z mechanizmem wychylnym do montażu w ścianie lub podłodze
• pokrywa i pojemnik z szarego tworzywa sztucznego

Wskazówka: możliwość montażu lewego lub prawego

VS ENVI®CENTER 2

Nr art. Wyposażenie podstawowe Szer. korpusu mm Szer. x Wys. x Gł. mm Powierzchnia JM Cena PLN

103 370 241 n Pojemniki 2 x 9 L 400 350 x 525 x 350 antracytowa szt. 249,00

103 370 242 n Pojemniki 1 x 18/1 x  9/1 x 12 L 500 450 x 525 x 450 antracytowa szt. 399,00

103 371 339 Pojemniki 1 x 19L / 1 x 9L / 1 x 12L 500 450 x 525 x 450 aluminiowo-szara szt. 399,09

Zastosowanie: szafka narożna
Materiał: tworzywo sztuczne/stal

od  249,- PLN

400> 500>

• 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: 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 Szer. korpusu mm Materiał JM Cena PLN

103 370 031 pojemniki 2x10L / 1x22L 600 tworzywo sztuczne/metal szt. 679,00

103 307 488 pojemniki 1 x 22/1 x 16/2 x 10L 800 tworzywo sztuczne/metal szt. 849,00

103 370 033 pojemniki 2 x 10 / 2 x 22L 900 tworzywo sztuczne/metal szt. 849,00

Zastosowanie: z mocowaniem frontu
Wysokość zabudowy: 370 mm
Głębokość zabudowy: 464 mm
Powierzchnia: antracyt od  679,- PLN

600> 800> 900>

Moduł szuflady organizacyjnej do zagospodarowania przestrzeni w szafce pod zlewozmywakiem. 
Stanowi on uzupełnienie do systemu segregacji odpadów VS ENVI Space.Dzięki temu modułowi 
możliwe jest obudowanie syfonu pojemnikami z tworzywa sztucznego, wykorzystując tym samym 
wolną przestrzeń. Szuflada VS ENVI Drawer wyposażona jest w prowadnice z pełnym wysuwem i 
hamulcem, co umożliwia ciche i delikatne zamykanie i otwieranie.

Zakres dostawy:
1 Szuflada VS ENVI Drawer
1 Pojemnik 1,2 L
1 Pojemnik 2,7 L

VS ENVI DRAWER SZUFLADA ORGANIZACYJNA

Nr art. Głębokość zabudowy mm JM

103 370 037 235 bez a 490 z pojemnikami szt.

Szerokość korpusu:  600 mm
Szer. x Wys. x Gł.:  600 x 100 x 490 mm
Grubość ścianki korpusu: 16-19 mm
Wysokość zabudowy:  100 mm
Wyposażenie podstawowe: pojemniki 1x2,7L / 1 x 1,2L
Materiał:  stal / tworzywo sztuczne
Powierzchnia:  antracyt

498,- PLN

600>
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• optymalny dostęp do przechowywanych rzeczy
• okucie uniwersalne do zastosowania jako lewe i prawe
• możliwość indywidualnego dostosowania wysokości koszy
• zintegrowane amortyzacja oraz samodociąg w obu prowadnicach
• szablon montażowy: nie ma konieczności wymiarowania podczas 

montażu w korpusie

Zakres dostawy:
okucie do szafki narożnej
4 kosze

VS COR FLEX WYSUW NAROŻNY

Nr art. Wykonanie Szer.korpusu mm Szer.skrzydła mm Nośność JM Cena PLN

103 332 297 kosze Classic 2 900 450 8 kg na kosz kpl 1.029,00

103 332 298 kosze Classic 2 1000 500 8 kg na kosz kpl 1.059,00

103 332 299 kosze Classic 2 1200 600 8kg na kosz kpl 1.069,00

Min. wysokość zabudowy: 530 mm
Min. głębokość zabudowy: 480 mm
Materiał:  stal
Powierzchnia:  w kolorze srebrnym RAL9006

od  1.029,- PLN

• 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. Materiał Powierzchnia JM

103 370 107 stal chromowana, matowa szt. 98,35
 PLN

• do zabudowy w blacie roboczym,
• ø zewnętrzna 310 mm,
• ø wycięcia 280 mm,
• głębokość zabudowy 300 mm,
• pokrywa ze stali nierdzewnej,
• uszczelnienie miękkim pierścieniem gumowym,
• pierścień maskujący ze stali nierdzewnej,
• pojemnik, tworzywo czarne z ocynkowanym stalowym pałąkiem

POJEMNIK NA ODPADY DO ZABUDOWY ERGO-MASTER

Nr art. Wyposażenie podstawowe Średnica zabudowy ø mm Głębokość zabudowy mm JM

103 371 015 n pojemnik 11L 280 300 szt.

ø: 310 mm
Materiał: stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Powierzchnia: oszlifowana / czarna

349,- PLN
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• optymalny ruch
• zintegrowana amortyzacja
• możliwość indywidualnego dostosowania wysokości koszy
• wymiary koszy przednich szer. x wys. x głęb. = 450 x 84 x 305 mm
• wymiary koszy tylnych szer. x wys. x głęb. = 430 x 84 x 370 mm

Zakres dostawy: okucie do szafki narożnej, 2 kosze przednie;
2 kosze tylne

VS COR FOLD WYSUW NAROŻNY, KOSZE PLANERO

Nr art. Kierunek Powierzchnia Opak JM

103 331 450 lewy okucie antracyt / kosze białe RAL 9010 1 kpl

103 331 451 prawy okucie antracyt / kosze białe RAL 9010 1 kpl

103 378 401 lewy okucie antracyt / kosze antracyt 1 kpl

103 378 404 prawy okucie antracyt / kosze antracyt 1 kpl

Typ: VS COR Fold
Materiał: stal / dno płyta laminowana
Głębokość zabudowy: 485 mm
Wysokość zabudowy: 530 mm
Szerokość korpusu: 900 mm

1.359,- PLN

Zdjęcie przedstawia wychylenie 
w prawo

Zdjęcie przedstawia wychylenie 
w prawo

• optymalny ruch
• zintegrowana amortyzacja
• możliwość indywidualnego dostosowania wysokości koszy
• wymiary koszy przednich: szer. x wys. x głęb. = 450 x 75 x 305 mm
• wymiary koszy tylnich: szer. x wys. x głęb. = 430 x 75 x 370 mm

Zakres dostawy:
okucie do szafki narożnej
2 kosze przednie
2 kosze tylne

VS COR FOLD WYSUW NAROŻNY, KOSZE CLASSIC 2

Nr art. Kierunek Powierzchnia JM

103 332 191 lewy w kolorze srebrnym RAL 9006 kpl

103 332 192 prawy w kolorze srebrnym RAL9006 kpl

Szerokość korpusu: 900 mm
Wysokość zabudowy: 530 mm
Głębokość zabudowy: 485 mm
Szerokość skrzydła: 450 - 600 mm
Materiał: stal

929,- PLN

Zdjęcie przedstawia wychylenie 
w lewo

• 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. Szer. korpusu mm Materiał Powierzchnia JM Cena PLN

103 378 380 150 bok stalowy / dno płyta laminowana antracyt kpl 379,00

103 307 421 150 bok stalowy / dno płyta laminowana biała RAL 9010 kpl 379,00

103 335 194 150 stal w kolorze srebrnym 
RAL 9006

kpl 209,00

Wysokość zabudowy: 530 mm
Głębokość zabudowy: 495 mm
Szerokość zabudowy: 110 mm

od  209,- PLN
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• półki odsunięte od korpusu oferują optymalny dostęp do 
przechowywanych rzeczy

• EasyFit: beznarzędziowy montaż półek na drążku
• łatwa 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 1.139,00

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

okucie antracyt / półki białe 
RAL 9010

kpl 1.139,00

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

okucie antracyt / półki białe 
RAL 9010

kpl 1.217,00

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

okucie antracyt / półki białe 
RAL 9010

kpl 1.217,00

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

okucie antracyt / półki białe 
RAL 9010

kpl 1.259,00

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

okucie antracyt / półki białe 
RAL 9010

kpl 1.259,00

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

biała/RAL9006 kpl 989,00

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

biała/RAL9006 kpl 989,00

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

biała/RAL9006 kpl 1.009,00

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

biała/RAL9006 kpl 1.009,00

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

biała/RAL9006 kpl 1.029,00

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

biała/RAL9006 kpl 1.029,00

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

od  989,- PLN

Zdjęcie przedstawia wychylenie w 
prawo

Zdjęcie przedstawia wychylenie w 
prawo

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. Ilość koszy Szerokość korpusu mm Wys. zabudowy mm JM Cena PLN

103 332 193 5 x Classic 2 300 1900 - 2140 kpl 989,00

103 332 196 5 x Classic 2 400 1900 - 2140 kpl 999,00

103 332 197 4 x Classic 2 300 1700 - 1950 kpl 929,00

103 332 296 4 x Classic 2 400 1700 - 1950 kpl 949,00

Nośność: 120 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym RAL 9006

od  929,- PLN
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Zakres dostawy:
rama
prowadnica rolkowa z amortyzacją
mocowanie frontu
kosze zawieszane Planero

VS TAL LARDER WYSUW WYSOKI - ZESTAW PLANERO

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

103 331 456 300 1700 - 1950 okucie antracyt / kosze antracyt kpl 1.299,00

103 331 457 300 1900 - 2140 okucie antracyt / kosze antracyt kpl 1.339,00

103 331 458 400 1700 - 1950 okucie antracyt / kosze antracyt kpl 1.389,00

103 331 459 400 1900 - 2140 okucie antracyt / kosze antracyt kpl 1.499,00

103 331 460 300 1700 - 1950 okucie antracyt / kosze białe RAL 9010 kpl 1.299,00

103 331 461 300 1900 - 2140 okucie antracyt / kosze białe RAL 9010 kpl 1.339,00

103 331 462 400 1700 - 1950 okucie antracyt / kosze białe RAL 9010 kpl 1.389,00

103 331 463 400 1900 - 2140 okucie antracyt / kosze białe RAL 9010 kpl 1.499,00

Ilość koszy: 5
Głębokość zabudowy: 503 mm
Nośność: 120 kg
Materiał: rama stal / kosze stal z dnem z płyty laminowanej

od 1.299,- PLN

• elektryczne wspomaganie otwarcia VS TAL Larder
• ustawianie szczeliny frontu przy napędzie
• automatyczne zatrzymanie wysuwania w przypadku blokady
• przy braku prądu wysuw będzie działał normalnie (manualnie)

Zakres dostawy: jednostka z zasilaczem i zestawem montażowym

VS TAL LARDER POWERMOVE

Nr art. Materiał JM

103 379 005 tworzywo sztuczne RAL 7047 szt.

Typ: VS TAL Larder Power Move
Szer. x Wys. x Gł.: 75 x 75 x 300 mm
Zastosowanie: przy szerokości korpusu od 300mm

1.159,- PLN

• opcjonalny amortyzator do wysuwu VS TAL Larder

VS TAL LARDER DODATKOWY AMORTYZATOR

Nr art.  JM

103 378 924  szt. 89,- PLN

Profile montażowe mocuje się na wewnętrznej stronie frontu, 
wewnątrz szafki lub na ścianie. Służą one jako uchwyty do półek
 i uchwytów VS ADD DOOR.

VS ADD DOOR PROFIL MONTAŻOWY

Nr art. Dł. mm JM Cena PLN

103 342 040 n 650 pr 96,85

103 342 041 n 1450 pr 211,90

103 342 042 n 1900 pr 269,10

Szerokość: 20 mm
Głębokość: 10 mm
Rodzaj montażu: na wkręty
Materiał: stal
Powierzchnia: antracyt

od  96,85
PLN
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Półki i uchwyty VS ADD DOOR to wielofunkcyjne elementy, które można wymieniać jednym ruchem ręki.

VS ADD DOOR PÓŁKI I UCHWYTY

Nr art. Typ Szer. mm Wys. mm Gł. mm Rodzaj montażu JM Cena PLN

103 342 043 n mała 370 47 80 zawieszana szt. 81,25

103 342 044 n duża 370 47 124 zawieszana szt. 89,05

103 342 045 n uchwyt na przybory kuchenne 370 47 124 zawieszany szt. 106,27

103 342 046 n uchwyt na ręczniki 370 47 124 zawieszany szt. 103,35

103 342 047 n uchwyt na rolki 381 81 99 zawieszany szt. 287,30

Materiał: stal
Powierzchnia: antracyt

od  81,25 
PLN

Artykuł składa się z niezależnie montowanych drążków, na 
których można zawiesić spodnie. Drążki dostarczane są w 
komplecie z antypoślizgowymi pierścieniami.

Zakres dostawy:
4 sztuki drążków

PAPILLON DRĄŻKI DO WIESZANIA SPODNI

Nr art.  JM

103 360 838 n n  szt.

Nośność max.: 2,5 kg na drążek
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: antracytowa

83,08
 PLN

Zestaw składa się z poliwęglanowych modułów, które są 
niezależnie wyjmowane i przesuwane. Można je umieścić obok 
siebie i połączyć, aby uzyskać pożądaną szerokość. 

Zakres dostawy:
2 moduły i łącznik

WKŁAD NA BUTY DO ZAMONTOWANIA W 
RAMIE ZAWIESZANEJ

Nr art.  JM

103 360 840 n n  szt.

Nośność max.:  4 kg na moduł
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 455 x 130 x 148 mm
Materiał:  tworzywo sztuczne
Powierzchnia:  antracyt-przeźroczysty

107,87
 PLN

System Papillon jest bardzo łatwy w montażu i intuicyjny w obsłudze. 
Akcesoria są łatwe do zamontowania w ramie, można je przesuwać 
i wyjmować. Adaptery pozwalają na zastosowanie prowadnic Blum.

Wskazówka:
Przedni i tylny profil ramy można płynnie regulować do szerokości 
zabudowy zgodnie z podanym zakresem.

REGULOWANA RAMA WISZĄCA PAPILLON

Nr art. Komponenty JM Cena PLN

103 360 828 n n profil boczny lewy i prawy szt. 136,68

103 360 830 n n profil przód/tył 440-560mm szt. 227,13

103 360 832 n n profil przód/tył 560-800mm szt. 258,62

103 360 834 n n profil przód/tył 770-1200mm szt. 318,25

103 360 836 n n adapter prowadnicy lewy/prawy szt. 23,15

Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: antracyt

rama w komplecie od 386,96
 PLN
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• uniwersalne zastosowanie
• z możliwością skrócenia

WKŁAD NA SZTUĆCE CLASSICO

®

Nr art. Szer. 
korpusu 
mm

Szer. mm Powierzchnia JM Cena 
PLN

103 344 114 n 600 490 - 540 biała szt. 33,00

103 344 115 n 900 790 - 840 biała szt. 59,00

103 344 130 n n 600 490 - 540 szary szt. 33,00

103 344 131 n 900 790 - 840 szary szt. 59,00

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

od  33,- PLN

WKŁAD NA SZTUĆCE S72

Nr art. Szerokość mm Powierzchnia JM

103 324 191 n 494 - 540 biała szt.

103 336 538 n 500-540 srebrnoszara szt.

Szerokość korpusu: 600 mm
Głębokość: 391 - 490 mm
Wysokość: 45 mm
Materiał: tworzywo sztuczne

17,89
 PLN

Jolly, organizer do przechowywania z możliwością segregacji 
wykonany z przeźroczystego nietłukącego się poliwęglanu. 
Do montażu na ramie Papillon, można łączyć z dowolnymi 
akcesoriamii z serii Papillon.

Zakres dostawy:
1 szt. modułu organizacji

ORGANIZER JOLLY PAPILLION

Nr art.  JM

103 360 844 n n  szt.

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 478 x 130 x 80 mm
Materiał:  tworzywo sztuczne
Powierzchnia:  antracyt-przeźroczysty

161,80
 PLN

W przypadku gdy zawiasy i/lub drzwi wchodzą w światło 
korpusu należy zastosować podkładki dystansowe z jednej lub 
dwóch stron, celem uniknięcia kolizji.

Zakres dostawy: 1 para (2 szt.) podkładek dystansowych

PODKŁADKI DYSTANSOWE PAPILLON

Nr art.  JM

103 360 848 n n  pr

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 418 x 89,4 x 20 mm
Materiał:  tworzywo sztuczne
Powierzchnia:  antracyt

32,93
 PLN

Roomy to akcesoria z serii Servetto kompatybilne z ramą 
Papillon

Zakres dostawy:  
1 szt. pojemnik do przechowywania,
1 szt. pokrywa

POJEMNIK ROOMY PAPILLON

Nr art.  JM

103 360 846 n n  szt.

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 700 x 480 x 163 mm
Materiał:  tworzywo sztuczne
Powierzchnia:  antracyt przeźroczysty

458,28
 PLN

Moduł niezależnie wyjmowanego kosza na pranie do montażu w 
ramie wysuwanej Papiollon

Zakres dostawy: 
1 kosz na pranie z tkaniny

KOSZ NA PRANIE Z TKANINY PAPILLON

Nr art.  JM

103 360 842 n n  szt.

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 400 x 340 x 340 mm
Nośność max.:  4 kg na kosz kg
Materiał:  tkanina
Powierzchnia:  ciemna

699,- PLN
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OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE SKATE 3.0 12V/DC

Powierzchnia: efekt stali nierdzewnej
Moc: 4W

ŚCIEMNIACZ 
DOTYKOWY 2m

LED 12 VDC

ZASILACZ LED SL 15/12R 12 V/DC

Nr art. Moc W

103 371 193 15

189,- PLN

M M
2m

LED 12 VDC

OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE SKATE 3.0 12V/DC

ŚCIEMNIACZ 
DOTYKOWY 2m

LED 12 VDC

LUB

+

Nr art. Wykonanie

103 374 002 pojedyncze źródło światła 
bez czujnika dotykowego

103 374 004 pojedyncze źródło światła 
z czujnikiem dotykowym

Nr art. Wykonanie

103 374 001 pojedyncze źródło światła 
bez czujnika dotykowego

103 374 003 pojedyncze źródło światła z 
czujnikiem dotykowym

Powierzchnia: czarna
Moc: 4W

Zestaw promocyjny zawiera 3 sztuki oświetlenia

w tym jedno z włącznikiem plus zasilacz
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Niewielkie, obrotowe źródło światła.
Idealne do oświetlania małych przedmiotów w witrynach, regałach itp.

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

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

OŚWIETLENIE DO ZABUDOWY FLEXSPOT DUALCOLOR 12V/DC

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

103 378 100 n pojedyncze źródło światła 78 1,3 czarna szt.

Zasięg obrotu: 80 °
ø: 26 mm
Wysokość: 25 mm
Średnica zabudowy ø: 20 mm
Głębokość zabudowy: 12 mm
Barwa światła: 3000 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel
Materiał: tworzywo sztuczne

49,36
 PLN

ŚCIEMNIACZ 
AKCESORIA KONIECZNE 1,8m

DualColor
3000K / 4000K

LED 12 VDC

Nowoczesna lampka do czytania z elastycznym, silikonowym ramieniem.
• włącznik znajduje się na główce lampki
• gniazdo USB (5V/DC max. 1A) zintegrowane z ramieniem lampki

Wskazówka:
Z uwagi na gniazdo USB stosować zasilacz min. 15W. W celu zachowania 
stabilności cokół lampki należy mocować w pozycji pionowej.

LAMPKA DO CZYTANIA FLEXI R 12 V/DC

Nr art. Moc W Powierzchnia JM

103 373 636 1,8 czarna szt.

103 373 637 1,8 biała szt.

Wykonanie 3:  przewód zasilający z wtyczką, gniazdo USB, włącznik
Długość:  502 mm
Rodzaj montażu:  na wkręty
Barwa światła:  neutralna biel
Strumień światła (Lumen): 90
Materiał:  tworzywo sztuczne, silikon

59,- PLN

ON/OFF
2m

LED 12 VDC
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Plot 1-kanałowy do sterowania oświetleniem D-Motion.

Technologia D-Motion umożliwia płynną regulację barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli.
Dzięki temu można indywidualnie dopasować oświetlenie do mebli lub osobistych potrzeb 
oświetleniowych.
• zasięg ok. 15 m
• włączanie/wyłączanie, ściemnianie
• płynna regulacja barwy światła
• funkcja pamięci: ostatnie ustawienie jest zapisywane
• Auto On: ustawienie jest zachowywane po utracie zasilania

Wskazówka: 
Odbiornik Giro D-Motionl należy zamówić osobno. Pilot może być sparowany z max. 6 odbiornikami.

Zakres dostawy: wraz z bateriami CR2032

PILOT LED GIRO D-MOTION

Nr art. Materiał Powierzchnia JM

103 380 184 n n tworzywo sztuczne czarna szt.

ø: 42 mm
Wysokość: 16,5 mm
Zasięg ok.: 15 mb

79,- PLN

ŚCIEMNACZ 

AKCESORIA DODATKOWE

D-MOTION
2700K / 4000K

LED 24 VDC

Odbiornik 1-kanałowy do zdalnego sterowania D-Motion

Technologia D-Motion umożliwia płynną regulację barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli.
Dzięki temu oświetlenie można indywidualnie dopasować do danych mebli lub osobistych potrzeb 
oświetleniowych.

Wskazówka:
Pilot Giro D-Motion należy zamówić osobno. Ten odbiornik może być sparowany z max. 4 pilotami. 
Nadaje się do wszystkich oświetleń D-Motion i zasilaczy LED z takim samym oznaczeniem.

ODBIORNIK LED GIRO D-MOTION 24 V/DC

Nr art. Moc max. W JM

103 380 183 n n 72 szt.

Długość: 46 mm
Szerokość: 34 mm
Wysokość: 13 mm
Wtórny: 6 gniazd LED
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: czarna

99,- PLN

ŚCIEMNACZ 

AKCESORIA DODATKOWE

D-MOTION
2700K / 4000K

LED 24 VDC

Wskazówka: pasuje do wszystkich zasilaczy LED z takim samym 
oznaczeniem (patrz piktogram). Z pierścieniem montażowym Metris 
oświetlenie może być zamontowane nawierzchniowo.

OŚWIETLENIE METRIS 12 V/DC

Nr art. Barwa światła Strumień 
światła (Lumen)

Moc 
W

JM

103 372 966 3200 K, ciepła biel 85 1,6 szt.

103 372 968 4400 K, neutralna biel 90 1,6 szt.

Wykonanie: pojedyncze źródło światła
ø: 68 mm
Wysokość: 1,2 mm
Średnica zabudowy ø: 57 - 60 mm
Głębokość zabudowy: 8 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: efekt stali nierdzewnej

49,- PLN

ŚCIEMNIACZ 
AKCESORIA KONIECZNE 2m

LED 12 VDC
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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 3: 2 gniazdka Schuko
ø: 115 mm
Wysokość: 2,5 mm
Średnica zabudowy ø: 105 mm
Głębokość zabudowy: 40 mm
Materiał: tworzywo sztuczne, metal

289,- PLN

WEB WEB
2m

230 V

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 przygo-
towany 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

TAŚMA LED NEON 12V/DC

Nr art. Typ Promień 
skrętu mm

Szer. 
mm

Wys. 
mm

Szer.  zabudowy 
mm

Gł
 zabudowy 

mm

Barwa światła Strumień 
światła 
(Lumen)

JM Cena PLN

103 340 262 Neon 8 x 15 
Flex

minimum 30 11 15 8 10 2600K - 3100K 
ciepła biel

500lm/m szt. 239,00

103 340 263 Neon 8 x 15 
Flex

minimum 30 11 15 8 10 3500K-4000K 
neutralna biel

500lm/m szt. 239,00

103 340 266 Neon 5 x 13 
Flex

minimum 20 6 13 4.5 10.3 2600K-3100K 
ciepła biel

400lm/m szt. 192,00

103 340 267 Neon 5 x 13 
Flex

minimum 20 6 13 4.5 10.3 3500K-4000K 
neutralna biel

400lm/m szt. 192,00

Wykonanie 3: przewód zasilający na obu końcach
Długość: 5000 mm
Długość przewodu zasilającego: 2000 mm
Materiał: silikon
Powierzchnia: biała
Moc: 28,9 W
Rodzaj ochrony: IP20

od  192,- PLN

ŚCIEMNIACZ 
AKCESORIA KONIECZNE 2m

LED 12 VDC
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Niewielka głebokość zabudowy, oszczędność miejsca, łatwy montaż. 
Możliwość 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:   efekt stali nierdzewnej

249,- PLN

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 16-40mm. 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.

Wykonanie:   chowane w blat
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

239,-PLN

WEB
2m

230 V

Gniazdo o powierzchni przypominającej uśmiech, z uchylnym wieczkiem 
ze szkła ESG.
• uchylne wieczko może służyć jako podstawka pod gorące garnki
• gniazdo USB Typ A 5V, max. 2,1 A

Zakres dostawy: wtyczki Schuko dołączone luzem

GNIAZDO SMILE 230 V

Nr art. Wyposażenie Powierzchnia JM Cena PLN

103 378 667 n 2 gniazda Schuko + 1 gniazdo USB czarne szkło szt. 349,00

103 378 668 n 1 gniazdo Schuko + 1 gniazdo ładowania bezprzewodowego + 1 gniazdo USB szkło białe szt. 459,00

ø: 152 mm
Wysokość: 8 mm
Średnica zabudowy ø: 127 mm
Głębokość zabudowy: 40 mm
Natężenie prądu: 16 A
Materiał: tworzywo sztuczne, stal nierdzewna, szkło

od  349,- PLN

WEB
1,8m

230 V
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Eleganckie narożne rozwiązanie z ładnie uformowaną blendą ze stali nierdzewnej.

• możliwy niewidoczny montaż poprzez przyłączenie do korpusu
• po naciśnięciu, samoczynnie spowalniając wyjeżdża w dół
• kabel przyłączeniowy niewidoczny, prowadzony za profilem w narożniku

Zakres dostawy: 2,5 m kabel przyłączeniowy z wtyczką.

LISTWA ZASILAJĄCA EVOLINE V-PORT 230 V

Nr art. Wys. mm Materiał Powierzchnia JM

103 374 028 n 261 - 420 tworzywo sztuczne/stal nierdzewna czarna, szczotkowana szt.

Szerokość: 125 mm
Głębokość: 83 mm
Moc: maks. 3500 W

379,- PLN

WEB WEB
360°

2,5m
230 V

Bezprzewodową ładowarkę QI można łatwo i szybko zintegrować z różnymi meblami 
lub z powierzchnią stołu/biurka. 

Wskazówka:
Ładowarka jest kompatybilna tylko z urządzeniami z funkcją ładowania QI

Zakres dostawy: ładowarka z zasilaczem i kablem USB

VERSA ŁADOWARKA QI

Nr art. ø mm Powierzchnia JM

103 377 483 n 88 czarna błyszcząca / czarna matowa szt.

103 377 484 n 88 czarna błyszcząca / chromowana szt.

103 377 485 n 88 biała błyszcząca / biała matowa szt.

Wysokość: 1 mm
Średnica zabudowy ø: 80 mm
Głębokość zabudowy: 20 mm
Długość przewodu zasilającego: 2000 mm
Napięcie: 5V/DC

209,- PLN

• złączka z dźwigniami
• napięcie znamionowe (II / 2) [V]: 450 V
• napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [KV]: 4 KV
• prąd znamionowy [A]: 32 A
• materiał podłączanego przewodu: miedź
• klasa palności zgodnie z UL 94: V2

ZŁĄCZKA INSTALACYJNA WAGO 221

Nr art. Kształt Długość mm Kolor JM Cena PLN

103 368 482 n n złączka 2-przewodowa 13,2 pomarańczowy szt. 1,28

103 368 469 n złączka 3-przewodowa 18,7 pomarańczowy szt. 1,56

103 368 470 n złączka 5-przewodowa 29,9 pomarańczowy szt. 2,49

Typ: WAGO 221
Szerokość: 18,7 mm
Wysokość: 8,4 mm
Napięcie: max. 450 V
Natężenie prądu: 32 A
Materiał: tworzywo sztuczne

od 1,28
 PLN
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UCHWYT MEBLOWY YMER

Nr art. Rozstaw otworów mm JM

103 305 269 n 160 szt.

Materiał: aluminium
Powierzchnia: czarna matowa lakierowana
Wykonanie: szerokość stopki 22mm
Szerokość: 184 mm
Wysokość: 12 mm
Głębokość: 27 mm

11,37
 PLN

360°

Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach:
Regulacja boczna 0±1 mm
Regulacja głębokości 0±2 mm
Regulacja wysokości 0+2 mm

Wskazówka:
Rozmiar śrub ø 3.5x16 mm

Zakres dostawy:
Część korpusowa
Część frontowa
Zaślepka

KIMANA ZAWIAS DO KLAP

Nr art. Wiertło ø mm Materiał Powierzchnia JM Cena

103 313 657 n 26 zamak niklowana kpl 16,06

103 340 019 n 26 zamak czarna kpl 18,20 od 16,06
 PLN

UCHWYT MEBLOWY NAOISE

Nr art. Szer. mm Rozstaw otworów mm JM Cena PLN

103 305 025 n 104 96 szt. 9,20

103 305 026 n 136 128 szt. 11,37

103 305 027 n 168 160 szt. 13,51

Materiał: odlew cynkowy
Powierzchnia: matowa czarna lakierowana
Wysokość: 9 mm
Głębokość: 28 mm 

od 9,20
 PLN

360°

UCHWYT LISTWOWY PIOJO

Nr art. Powierzchnia JM Cena PLN

103 301 380 n naturalnie anodowana szt. 69,22

103 301 381 n n czarna matowa szt. 98,80

Materiał: aluminium
Rodzaj montażu: przykręcany
Długość: 3000 mm
Wysokość: 20.1 mm
Głębokość: 43 mm

od 69,22
 PLN

PODNOŚNIK DO KLAP KRABY DESK

Nr art. Długość mm JM

103 318 073 n n 355 szt.

Wewnętrzna wysokość korpusu: min. 350 mm
Materiał:   odlew metalowy/stal
Powierzchnia:   w kolorze szampana/
   niklowana

61,42
 PLN
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Materiał: tworzywo sztuczne

• 2 m przewodu H05VV-F 5G2.5mm² do podłączenia puszki do sieci. Zastosowanie: 
max. 3x16A, 400V, do prądu 3-fazowego

• 2 m przewodu z końcówkami tulejkowymi H05VV-F 4G2.5mm² do podłączenia płyty 
kuchennej. Zastosowanie: max. 2x16A, 400V, do prądu 2-fazowego

• 2 m przewodu H05VV-F 3G1.5mm² z gniazdem Schuko do podłączenia piekarnika. 
Zastosowanie: max. 1x16A, 230V, do prądu 1-fazowego

KUCHENNA PUSZKA ŁĄCZENIOWA 2 M

Nr art. Dł. mm Szer. mm Wys. mm Powierzchnia JM

103 374 132 n 116 125 34 szara szt. 299,- PLN

• zakres regulacji +6/-0,45 mm
• z magnesem

Wskazówka:
Płytkę należy zamówić oddzielnie 103318261 lub 103318262.
Przy wariancie "strong" zastosowano mocniejszą sprężynę do ciężkich frontów.

ODBOJNIK K-PUSH TECH STRONG

Nr art. Powierzchnia JM

103 318 282 n antracyt szt.

103 318 286 n biała szt.

103 318 284 n szara szt.

Skok: 37 mm
Głębokość wiercenia: 70 mm
Wiertło ø: 10 mm
Wariant: strong
Materiał: tworzywo sztuczne
Wykonanie: z magnesem

7,51
 PLN

Magnes dostępny w dwóch wersjach: wpuszczany, montowany w korpusie, 
w otworze Ø 10 mm lub w wersji z adapterem K-Push Tech.

Wskazówka:
Płytkę należy zamówić oddzielnie 103318261 lub 103318262
W przypadku wersji z adapterem K-Push Tech, adapter trzeba zamówić 
osobno!

MAGNES K-LOCK

Nr art. Wiertło ø mm Powierzchnia Zakres regulacji mm JM

103 340 424 n 10 antracyt -0,5/+3 szt.

103 340 426 n 10 biała -0,5/+3 szt.

Materiał: tworzywo sztuczne
Głębokość wiercenia: 27 mm

4,31
 PLN
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ZESTAW ŁĄCZNIKÓW BLATÓW ROBOCZYCH 
QUICK

Nr art.  Długość mm Średnica mm JM Cena PLN

103 333 342  64 35 kpl 4,83

103 333 343  150 35 kpl 5,97

od  4,83
 PLN

K TOP został opracowany specjalnie dla cienkich blatów 
roboczych o grubości od 10 mm. Montaż jest szybki i łatwy. 
Złączkę zaciska się za pomocą klucza imbusowego S3 mm.

ŁĄCZNIK BLATÓW ROBOCZYCH K TOP

Nr art.  JM

103 342 057 n  szt.

Długość: 120 mm
Wiertło ø: 20 mm
Materiał: cynktal
Powierzchnia: niklowana/ocynkowana

6,27
 PLN

Wskazówka:
Nośność obowiązuje przy równomiernym rozłożeniu obciążenia, na każdy m².

Zakres dostawy:
Wspornik do półek, trzpienie wkręcane 
(bez kołków rozporowych ø 10 mm).

WSPORNIK PÓŁKI COMPACT

Nr art. Gł. wierce mm JM Cena PLN

103 342 455 n 122 szt. 6,60

103 342 456 n 162 szt. 7,93

Możliwość regulacji: regulacja wysokości
Bolce ø: 12 mm
Długość gwintu: 65 mm
Nośność: 85 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: ocynkowana
Grubość płyty: 22 mm

od  6,60
 PLN

Artykuły zalecane:

Nr art. Opis d mm Dł. mm Śruby mm Wiertło ø mm Opak JM Cena PLN

104 460 453 n MUNGO MU-Multi dybel - nylon pomarańczowy 10 60 6 - 8 10 25 szt. 0,39

104 460 443 n MUNGO MQ-Quattro Kołek rozporowy - nylon pomarańczowy 10 50 6 - 8 10 50 szt. 0,29
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Zawartość: 10 sztuk

HAWA COMBINO MOSTEK DO OKUCIA 
WYRÓWNUJĄCEGO

Nr art.  JM

103 355 397 n  kpl

Zastosowanie: HAWA COMBINO Okucie wyrównujące
Kolor: czarny

21,52
 PLN

HAWA COMBINO ZAŚLEPKI DO OKUCIA 
WYRÓWNUJĄCEGO

Nr art.  JM

103 355 398 n  kpl

Zastosowanie: HAWA COMBINO Okucie wyrównujące
Kolor: czarny

39,53
 PLN

Różne wysokości i wybór spośród trzech kolorów powierzchni pozwalają znaleźć pasujące 
rozwiązanie do każdej konstrukcji. Profil napinający w zależności od potrzeby może być 
przyklejany lub przykręcany. Stabilna konstrukcja okucia utrzymuje sztywność frontu i 
pozwala na bezszelestną pracę.

Wskazówka: nie nadaje się do drewna twardego! Do jednego skrzydła konieczny jest jeden 
komplet!

HAWA COMBINO OKUCIE WYRÓWNUJĄCE

Nr art. Powierzchnia JM Cena PLN

103 355 434 n n surowe kpl 166,75 / 154,84 przy zakupie od 10 kpl.

103 355 439 n n czarna anodowana kpl 177,80 / 165,10 przy zakupie od 10 kpl.

Wysokość skrzydła od: 2040 mm
Wysokość skrzydła do: 2600 mm
Szerokość skrzydła od: 300 mm
Szerokość skrzydła do: 1600 mm
Grubość drzwi od: 16 mm
Grubość drzwi do: 50 mm
Materiał: aluminium

od 154,84
 PLN

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

• obróbka tylko na powierzchni elementów, wyeliminowanie konieczności wiercenia otworów 
na krawędziach, obróbka powierzchni na CNC

• bez wiercenia - tylko zmiana narzędzia z 5 na 15 mm

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. Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) mm Materiał Powierzchnia JM

103 330 643 33.8 x 16.5 x 10.8 tworzywo sztuczne biała kar.

Typ: Złączki korpusów Cabineo

244,29
 PLN

Zawartość: 4 sztuki
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• Montaż za pomocą frezarki Zeta P2 lub techologii CNC.
• połączenia rozłączne umożliwiające demontowanie konstrukcji
• montaż w ciągu kilku sekund, ręcznie i bez użycia narzędzi
• prostują i łączą, 2 funkcje w jednej złączce
• odporność na skręcenie dzięki trzpieniom prowadzącym
• dodatkowa stabilność dzięki wypustkom mocującym
• mały otwór roboczy 6 mm pozwala na wytwarzanie zindywidualizowanych mebli
• możliwość wykonania połączeń pod wieloma kątami 30°-180°
• brak wystających części złączki na powierzchni elementów umożliwia ich sztaplowanie
• wszechstronność zastosowania - do zabudowy sklepów, mebli składanych, osłon, 

stoisk targowych, otwartych regałów, ścianek działowych, ...

Wskazówka:
Wymagany szablon wiertarski

ZŁĄCZKI LAMELLO CLAMEX P-14

Nr art. Dł. x Szer. mm Grubość mm Zawartość pr Opak JM Cena PLN

103 330 547 66 x 27 10 1000 1 kar. 4.624,70

103 330 582 66 x 27 10 300 1 kar. 1.450,80

103 330 581 66 x 27 10 80 1 kar. 410,69

Grubość płyty: minimum 16 mm
Materiał: wzmocnione włóknem szklanym 
tworzywo sztuczne/odlew cynkowy

od 410,69
 PLN

Rysunek przedstawia jedną parę

• rozłączalna złączka z bolcami pozycjonującymi
• możliwość montażu w wielu miejscach, np. w dnie półki
• montaż przy użyciu frezarki Zeta P2 lub technologii CNC
• połączenia rozłączne umożliwiające demontowanie konstrukcji
• montaż w ciągu kilku sekund, ręcznie i bez użycia narzędzi
• łącznik pełni dwie funkcje - prostowania i łączenia
• odporność na skręcenie dzięki trzpieniom prowadzącym
• dodatkowa stabilność dzięki wypustkom mocującym
• mały otwór roboczy 6 mm pozwala na wytwarzanie zindywidualizowanych mebli
• możliwość wykonania połączeń pod wieloma kątami 30°-180°
• brak wystających części złączki umożliwia ich sztaplowanie
• wszechstronność zastosowania-do zabudowy sklepów, umeblowania tymczasowego, 

zabudowy targowej, ścianek działowych

Wskazówka:
Wymagany szablon wiertarski

LAMELLO ZŁĄCZKA CLAMEX P-14 FLEXUS

Nr art. Dł. x Szer. mm Grubość mm Zawartość pr Opak JM Cena PLN

103 330 527 66 x 27 10 1000 1 kar. 4.624,70

103 330 526 66 x 27 10 300 1 kar. 1.450,80

103 330 525 66 x 27 10 80 1 kar. 410,69

Grubość płyty: minimum 16 mm
Materiał: wzmocnione włóknem szklanym tworzywo sztuczne/odlew cynkowy

od 410,69
 PLN

Z T-STAR plus z czopem prowadzącym, szpicem 4CUT, 
główką uniwersalną (żeberka frezujące w drewnie i hamujące w 
metalu), ostrzem falistym i powłoką ślizgową. Europejska Ocena 
Techniczna ETA 12/0114.

WKRĘT DO PŁYT WIÓROWYCH, ŁEB STOŻKOWY, T-STAR PLUS, GWINT PEŁNY - STAL OCYNK 
CZARNY

Nr art. d1 mm Dł. mm l1 mm d2 max. mm k max. mm Napęd Opak JM Cena PLN

104 490 120 n 3.5 16 13 7 2.1 TX 20 1000 szt. 7,49*

104 490 122 n 4 35 30 8 2.4 TX 20 1000 szt. 10,68*

od 7,49*
 PLN

FEFE

* Cena za 100 sztuk



Akcja

Express 2022 | 27

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

Zalety produktu:
• specjalna powłoka EFP
• podwyższona odporność na korozję
• Europejska Ocena Techniczna ETA 12/0276

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

Nr art. d1 mm Dł. mm d2 max. mm k max. mm Napęd Aprobata tech. Opak JM Cena PLN

104 448 511 n 3.5 16 7 2.1 PZ 2 brak 2000 szt. 2,47*

104 448 522 n 4 20 8 2.4 PZ 2 brak 1000 szt. 3,58*

od  2,47*
 PLN

FEFE

Zalety produktu:

• podwójny gwint do łączenia dwóch płyt
• różne skoki gwintu gwarantują doskonałe połączenie
• długość 33 mm idealny do łączenia płyt o grubości od 18 do 19 mm
• zastosowanie w: DTDL, MDF, PDP itp.
• redukcja efektu rozwarstwienia przy profilach PVC  oraz przy profilach 

drewnianych

 WKRĘT Z PODWÓJNYM GWINTEM MULTI 4.0 X 33 T20 WIROX

Nr art. d1 mm Dł. mm d2 max. mm k max. mm Napęd Opak JM

104 403 740 n 4 33 8 2.4 TX 20 1000 szt. 14,25*
 PLN

FEFE

Z ostrym końcem i żeberkami frezującymi.
Do płyt MDF, płyt wiórowych i powlekanych płyt wiórowych, do np. łączenia kątowego 
w twardym i masywnym drewnie.

Bez konieczności wcześniejszego nawiercania.

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

Nr art. d1 mm Dł. mm l1 mm d2 max. mm Napęd Opak JM

104 403 355 n 4 60 40 8 TX 20 500 szt. 11,93*
 PLN

FEFE

Powszechnie stosowane do mebli, listew przypodłogowych, szalunków, deskowania etc.

Zalety produktu:
• specjalna powłoka EFP
• wysoka odporność na korozję
• Europejska Ocena Techniczna ETA 12/0276

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

Nr art. d1 mm Dł. mm d2 max. mm k max. mm Napęd Aprobata tech. Opak JM Cena PLN

104 448 661 n 3.5 16 7 2.1 TX 20 brak 2000 szt. 2,47*

104 448 669 n 4 20 8 2.4 TX 20 brak 1000 szt. 3,58*

od  2,47*
 PLN

FEFE

* Cena za 100 sztuk

* Cena za 100 sztuk

* Cena za 100 sztuk przy zakupie 5 opakowań

* Cena za 100 sztuk przy zakupie 5 opakowań
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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 mieszaczami

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.

Czas obróbki: ok 10min. przy  20°C
Wskazówka: Czas twardnienia ok 60 min w temp. 20°C
Kolor: szary

23,83
 PLN

LEED
tested

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 kropelek 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. 32,62
 PLN

Idealne uzupełnienie czyszczenia przy klejeniu za pomocą STALOC 
MS Hybrid jak również sylikonów 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. 61,95
 PLN
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Formuła bazująca na wodzie nie zawiera substancji konserwujących. Zapewnia antybakteryjną 
ochronę i jest biologicznie degradowalna. 
Idealne uzupełnienie czyszczenia przy klejeniu za pomocą STALOC MS Hybrid jak również silikonów 
STALOC  oraz produktów poliuretanowych Czyści powierzchnie, narzędzia, a dzięki swojej ochronnej 
formule, również dłonie. 
 
Zalety produktu:
• szybkie, praktyczne oraz skuteczne chusteczki czyszczące
• chropowata powierzchnia dla jeszcze większej siły czyszczenia
• do czyszczenia dłoni, narzędzi oraz różnego rodzaju powierzchni
• usuwają plamy z oleju, klejów, farb, smarów oraz inne zabrudzenia
• idealny do zastosowania w warsztatach
• STALOC Heavy Duty Wipes są przetestowane dermatologicznie
 
Skutecznie usuwa: farby, kleje, uszcelniacze, akrylowe środki uszczelniajce, żywicowe wypełniacze, 
pianki poliuretanowe, kleje poliuretanowe, oleje, smołę, tłuszcze, atrament i markery permanentne

HEAVY DUTY WIPES - CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE

Nr art. Zawartość szt. Opak JM

110 642 301 n 80 puszka szt. 74,90
 PLN

Wysokowydajny środek czyszczący zawierający środki powierzchniowo czynne. 
W szczególności nadaje się do czyszczenia samochodów, maszyn 
i wyposażenia warsztatów.

Można go stosować także do czyszczenia motocykli, rowerów, motorowerów. 
Czyści sprawnie także silniki, karoserie i podwozia. Nie przylega do gumy, 
metalu, lakieru i tworzyw sztucznych. Biologicznie degradowalny.

Sposób użycia:
Spryskać zabrudzone miejsca i pozostawić na około 15minut. Następnie zmyć 
wodą. Uporczywe plamy po spryskaniu przetrzeć szczotką.
Uwaga:
Nie rozpylać na gorących powierzchniach!

BIOLOGICZNY SKONCENTROWANY ŚRODEK CZYSZCZĄCY

Nr art. Zawartość L Opak JM

110 642 007 n 1 butelka z pompką szt. 42,90
 PLN

Wszechstronny i bardzo skuteczny środek czyszczący na bazie pianki. 
Idealny do zastosowania przy czyszczeniu mebli, kuchni, powierzchni tekstylnych, jak również 
do czyszczenia delikatnych powierzchni!

Usuwa i rozpuszcza zabrudzenia, takie jak pozostałości silikonu, olej, tłuszcz czy plamy po 
owadach. Do zastosowania w motoryzacji do szyb, części chromowanych, reflektorów, powierzchni 
lakierowanych oraz w przyczepach kempingowych, łodziach sportowych itd. W gospodarstwie 
domowym niezastąpiona do okien, luster, kafelków, wykładzin podłogowych. Doskonale nadaje się 
też do szybkiego czyszczenia ekranów monitorów komputerowych oraz klawiatur.

Zalety produktu:
• czyści szkło, metal, tworzywo sztuczne, skórę, itd. 
• idealna do czyszczenia frontów meblowych typu Fenix czy Senosan
• nie uszkadza pielęgnowanego materiału

STALOC PIANKA CZYSZCZĄCA SQ-250

Nr art. Zawartość ml Opak JM

110 642 008 n 500 puszka szt.

Typ: SQ 250

19,27
 PLN
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STALOC SpeedTack to silny, jednokomponentowy, nie zawierający rozpuszczalników klej konstrukcyjny na bazie 
poliuretanu. Jest idealny do zastosowania w przemyśle drzewnym i meblarskim. STALOC SpeedTack można stosować 
także do klejenia drzwi, listew podłogowych, materiałów izolacyjnych i drewnianych elementów konstrukcyjnych.

Zalety produktu:
• wysoka odporność na wodę (D4)
• prosta obróbka, także na pionowych powierzchniach
• bardzo dobra przyczepność na wielu rodzajach podłoży
• do zastosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz

Obszary zastosowania: 
wodoodporne klejenie materiałów drewnianych, kamienia, ceramiki, betonu, metali, styropianu, wełny szklanej i 
materiałów izolacyjnych na bazie poliuretanu. Wypełnia i wyrównuje nierówne powierzchnie. Do zastosowania także 
do klejenia podłóg i łączenia różnych materiałów. Najlepszą przyczepność uzyskamy na czystym, wolnym od kurzu i 
tłuszczu, podłożu, bez konieczności gruntowania.

Wskazówka:
Nie nadaje się do zastosowania na powierzchniach z polietylenu, polipropylenu, teflonu i bitumu. Nie stosować w 
miejscach narażonych na długotrwały konakt z wodą. Ze względu na duże różnice między różnymi podłożami najlepszą 
możliwą do osiągnięcia przyczepność należy najpierw określić eksperymentalnie. Temperatura obróbki: od +5 °C. do 
+40 °C

POLIURETANOWY KLEJ MONTAŻOWY SPEED TACK

Nr art. Kolor Zawartość ml Opak JM

110 611 306 n beżowy 310 kartusz szt. 19,38
 PLN

Premium klej i uszczelniacz do elastycznych połączeń konstrukcyjnych.

Zalety produktu:
• do wysokowytrzymałych połączeń wewnątrz pomieszczeń
• nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów i PCW
• odporny na promieniowanie UV i starzenie się
• dobra odporność na słoną wodę, pleśń, grzyby, chlor itp.
• trwale elastyczny w zakresie temperatur od -40 °C do +100 °C
• neutralny, bezwonny i szybko utwardzający się
• nadaje się do malowania / nie pęcznieje
• na bazie polimerów modyfikowanych silanem (SMP / MS Polymer)

Dalsze obszary zastosowań:
Elastyczne łączenie i uszczelnianie. Wiąże drewno, kamień (nieporowaty), beton, tynk, PSPU, 
PVC, różne tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne, emalię, miedź, ołów, cynk, aluminium, stal 
nierdzewną, Trespa, systemy malarskie, szkło itp.
Wskazówka:
STALOC MS Hybrid 290ml crystal clear nie jest zalecany do stosowania na zewnątrz!
Nie nadaje się do stałego kontaktu z wodą!

MS HYBRID KLEJ / USZCZELNIACZ / KRYSTALICZNIE CZYSTY

Nr art. Kolor Zawartość ml Opak JM

110 611 400 n przeźroczysty 290 kartusz szt. 34,57
 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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