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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:
Opcjonalne akcesoria takie jak pokrywę czy pokrywę bio z filtrem z aktywnym węglem 
trzeba zamówić osobno!

VS ENVI SPACE SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Nr art. Wyposażanie podstawowe Szerokość korpusu 
mm

Powierzchnia JM Cena PLN

103 370 000 n pojemniki 2 x 16L 450 w kolorze srebrnym szt. *449,00

103 370 001 n pojemniki 1 x 16L / 2 x 10L 500 w kolorze srebrnym szt. *449,00

103 370 002 n pojemniki 1 x 22L / 2 x 10L 600 w kolorze srebrnym szt. 499,00

103 370 003 n pojemniki 2 x 22L 600 w kolorze srebrnym szt. 499,00

103 370 004 n pojemniki 1 x 29L / 1 x 16L 600 w kolorze srebrnym szt. *499,00

103 370 030 n pojemniki 2 x 22L 600 antracyt szt. 539,00

103 370 031 n pojemniki 2x10L / 1x22L 600 antracyt szt. 539,00

Rodzaj montażu: z mocowaniem frontu
Wysokość zabudowy: 370 mm
Głębokość zabudowy: 464 mm
Materia: tworzywo sztuczne/metal

450> 500> 600> 900>

Moduł szuflady organizacyjnej do zagospodarowania przestrzeni w szafce pod zlewozmy-
wakiem. 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.
• Easyfit: beznarzędziowy montaż szuflady i pojemników
• szablon montażowy: nie ma konieczności wymiarowania podczas zabudowy w korpusie
• zintegrowane amortyzator i samodociąg w obu prowadnicach

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

VS ENVI DRAWER SZUFLADA ORGANIZACYJNA

Nr art. Szerokość 
korpusu mm

Wymiary mm Głębokość zabudowy 
mm

Wyposażanie 
podstawowe

Powierzchnia JM Cena PLN

103 370 017 n 500 500 x 100 x 490 235 bez a 490 
z pojemnikami

Pojemniki 1x2,7L /1x1,2L w kolorze srebrnym 
RAL 9006

szt. *299,00

103 370 018 n 600 600 x 100 x 490 235 bez a 490 
z pojemnikami

pojemniki 1x2,7L /1x1,2L w kolorze srebrnym 
RAL 9006

szt. 299,00

103 370 037 n 600 600 x 100 x 490 235 bez a 490
 z pojemnikami

pojemniki 1x2,7L /1x1,2L antracyt szt. 349,00

Grubość ścianki korpusu: 16-19 mm
Wysokość zabudowy:  100 mm
Materiał:  stal/tworzywo sztuczne
 

500> 600>

od 299,00 
PLN

od 449,00 
PLN

* dostępność do wyczerpania zapasów
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• szerokości korpusu: 900, 1000 i 1200mm
• szerokości frontu: 450, 500 i 600mm
• okucie uniwersalne możliwe do zastosowania jako lewe i prawe
• dolna półka wysuwa się automatycznie przy otwieraniu frontu
• obie półki automatycznie wsuwają się przy zamykaniu frontu
• optymalny dostęp do przechowywanych rzeczy
• łatwy montaż półek na drążku
• łatwa, bezstopniowa regulacja wysokości półek
• cichy domyk (opcjonalnie)

Zakres dostawy:
2 półki

CORNERSTONE SWING ZESTAW PÓŁEK

Nr art. Szerokość frontu mm Wymiary mm Powierzchnia JM Cena PLN

103 379 286 n 450 776 x 61 x 376 biała / chromowana kpl 270,00

103 379 287 n 500 816 x 61 x 406 biała / chromowana kpl 285,00

103 379 288 n 600 934 x 61 x 404 biała / chromowana kpl 300,00

103 379 292 n 450 776 x 61 x 376 szara / RAL 9006 kpl 270,00

103 379 293 n 500 816 x 61 x 406 szara / RAL 9006 kpl 285,00

103 379 294 n 600 934 x 61 x 404 szara / RAL 9006 kpl 300,00

Nośność: 18 kg na półkę
Materiał: dno drewniane/reling stalowy

• 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 Wymiary mm Powierzchnia JM Cena PLN

103 370 016 n pojemnik 10L 210 x 169 szara szt. 19,90

103 370 069 n pojemnik 6/10/12,5L 210 x 169 antracyt szt. 20,90

Materiał: tworzywo sztuczne

CORNERSTONE SWING ZESTAW OKUĆ

Nr art. Materiał Powierzchnia JM

103 379 282 n stal ocynkowana kpl

Wysokość: 651 - 690 mm

Wskazówka:
Zestaw cichych domyków do 
obu półek

CORNERSTONE SWING CICHY DOMYK

Nr art. Materiał Powierzchnia JM

103 379 285 n tworzywo sztuczne szara kpl

od 19,90 
PLN

od 270,00 
PLN

329,00 
PLN 99,00 

PLN
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• półki wysunięte z 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

OKUCIE NAROŻNE CORNERSTONE MAXX

Nr art. Wykonanie Szerokość korpusu mm Szerokość frontu mm JM Cena PLN

103 379 259 n lewe 900 450 kpl 799,00

103 379 260 n prawe 900 450 kpl 799,00

103 379 261 n lewe 1000 500 kpl 829,00

103 379 262 n prawe 1000 500 kpl 829,00

103 379 263 n lewe 1000 600 kpl 849,00

103 379 264 n prawe 1000 600 kpl 849,00

Min. głębokość zabudowy: 490 mm
Min. wysokość zabudowy: 650 mm
Nośność: 25 kg na półkę
Materiał: dno drewniane/reling stalowy
Powierzchnia: biała/RAL9006

 Zakres dostawy:
rama
prowadnice z amortyzatorem
mocowanie frontu
kosze zawieszane Classic 2

VS TAL LARDER WYSUW WYSOKI - ZESTAW CLASSIC 2

Nr art. Ilość koszy Wykonanie mm Szerokość 
korpusu mm

Wys. zabudowy 
mm

JM Cena PLN

103 332 193 n 5 x Classic 250 x 80 x 460 300 1950 - 2140 kpl 799,00

103 332 194 n 5 x Classic 250 x 80 x 460 300 1700 - 1950 kpl 799,00

103 332 195 n 5 x Classic 350 x 80 x 460 400 1700 - 1950 kpl 829,00

103 332 196 n 5 x Classic 350 x 80 x 460 400 1950 - 2140 kpl 829,00

103 332 197 n 4 x Classic 250 x 80 x 460 300 1700 - 1950 kpl 754,00

103 332 296 n 4 x Classic 350 x 80 x 460 400 1700 - 1950 kpl 770,00

Nośność: 120 kg
Materiał: stal

• dno antypoślizgowe
• pasuje do wysuwu VS TAL LARDER

VS TAL LARDER POJEMNIK ZAWIESZANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Nr art. Wymiary mm Szerokość korpusu mm JM Cena PLN

103 378 965 n 249,4 x 78 x 440 300 szt. 45,00

103 378 966 n 349,4 x 78 x 440 400 szt. 59,00

Wykończenie: bez relingu
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: szare aluminium

od 799,00 
PLN

od 754,00 
PLN

od 45,00 
PLN
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• opcjonalny amortyzator 
przy otwarciu do wysuwu 
VS TAL Larder

VS TAL LARDER DODATKOWY AMORTYZATOR

Nr art.  JM

103 378 924 n n  szt.

Typ: VS TAL Larder

• elektryczne wspomaganie 
otwarcia do wysuwu VS 
TAL Larder

• przy braku prądu wysuw 
będzie działał normalnie 
(można go będzie 
wysuwać manualnie)

VS TAL LARDER POWERMOVE

Nr art.  JM

103 379 005  szt.

Typ: VS TAL Larder Power Move
Wymiary: 75 x 75 x 300 mm
Rodzaj montażu: przy szerokości korpusu od 300mm
Materiał: tworzywo sztuczne RAL 7047

• 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

WYSUW NAROŻNY VS COR FLEX

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

103 332 730 900 450 kpl 799,00

103 332 731 1000 500 kpl 829,00

103 332 732 1200 600 kpl 839,00

Wykonanie: kosze Classic
Min. wysokość zabudowy: 530 mm
Min. głębokość zabudowy: 480 mm
Nośność: 8kg na kosz
Materiał: metal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym RAL 9006

•  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

 VS COR FOLD SZAFKA NAROŻNA-OKUCIE WYCHYLNE

Nr art. Kierunek Materiał Powierzchnia JM

103 332 191 n lewy stal w kolorze srebrnym RAL 9006 kpl

103 332 192 n prawy stal w kolorze srebrnym RAL9006 kpl

Szerokość korpusu: 900 mm
Wysokość zabudowy: 530 mm
Głębokość zabudowy: 485 mm
Szerokość frontu: 450 - 600 mm

69,00 
PLN 899,00 

PLN

od 799,00 
PLN

787,00 
PLN
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• wbudowany amortyzator

VS SUB SIDE RAMA Z PEŁNYM WYSUWEM

Nr art.  JM

103 378 003 n  szt.

Szerokość korpusu: 150/200/300 mm
Wysokość zabudowy: 619 mm
Min. głębokość zabudowy: 495 mm
Materiał: stal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym RAL 9006

Zakres dostawy:
2 kosze z zabezpieczeniami i elementami mocowania frontu

KOSZ ZAWIESZANY CLASSIC 90°

Nr art.  JM

103 378 000 n  kpl

Wykonanie: 230x75x470 mm
Szerokość korpusu: 300 mm
Głębokość zabudowy: 495 mm
Materiał: stal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym RAL9006

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 = przyciemnianie
Wszystkie źródła światła podłączone do głównego żródła 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

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

ŚCIEMNIACZ 
DOTYKOWY 2m

LED12 VDC

99,00 
PLN

199,00 
PLN

299,00 
PLN

Zakres dostawy:
1 główne źródło światła z włącznikiem dotykowym
2 źródła światła Skate 3.0
1 zasilacz 15 W
1 kabel przyłączeniowy z wtyczką
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Nowoczesne oświetlenie z ujmującą projekcją światła bez widocznego efektu 
punktowego.

Zakres dostawy:
z rozdzielaczem i zasilaczem

OŚWIETLENIE LENA II 12 V/DC

Nr art. Długość kabla 
przyłączeniowego mm

Barwa światła Powierzchnia JM

103 378 323 n 2000 4200K neutralna biel czarna/kolor aluminium kpl

103 378 324 n 2000 4200K neutralna biel biała/kolor aluminium kpl

Długość: 160 mm
Szerokość: 79 mm
Wysokość: 50 mm
Źródło światła: LED
Strumień światła (Lumen): 145
Napięcie: 12 V/DC
Moc: 3 x 2 W
Klasa wydajności energetycznej: A
Zużycie energii: 14,8 kWh/1000h
Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres dostawy:
1 główne źródło światła z włącznikiem
2 dodatkowe źródła światła z rozdzielaczem
1 zasilacz 15 W

ON/OFF
2m

LED 12 VDC

149,00 
PLN

Nowoczesne, płaskie oświetlenie LED z innowacyjną technologią DualColor .

DualColor łączy w sobie ciepłą barwę światła 3000K z neutralną barwą światła 4000K. 
Barwa światła ustawiana przy pomocy kabla adaptera. Bez kabla = 3000K,
 z kablem = 4000K

• światło rozproszone bez punktów LED

Wskazówka: Dzieki zastosowaniu sterowania Emotion można płynnie regulować barwę 
światła od 3000K do 4000K. Pasuje do wszystkich zasilaczy do źródeł światła LED z takim 
samym oznaczeniem (patrz piktogram).

OŚWIETLENIE DO ZABUDOWY NUBE DUALCOLOR 12V/DC

Nr art. ø mm Średnica wiercenia ø mm Strumień światła (Lumen) Moc W Powierzchnia JM Cena PLN

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

103 374 360 n 40 35 90 1,8 niklowana matowa szt. 36,59

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

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

103 374 362 n 64 58 160 2,5 niklowana matowa szt. 44,72

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

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

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

103 374 364 n 74 68 195 3 niklowana matowa 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
Długość kabla przyłączeniowego:2000 mm
Klasa wydajności energetycznej: A

WEB ŚCIEMNIACZ 
AKCESORIA KONIECZNE 2m

DualColor
3000K / 4000K

LED 12 VDC

od 36,59 
PLN
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Elastyczna taśma LED z 120 diodami/m.
Kąt padania promieni światła: 120°
Żywotność: 30.000 h
CRI: >80

Zalety produktu:
Taśma posiada na obu końcach kabel przyłaczeniowy, dzięki czemu po przecięciu każda część może 
zostać użyta.

Wskazówka: pasuje do wszystkich zasilaczy do źródeł światła LED z takim samym oznaczeniem (patrz 
piktogram). Taśma ta może być dzielona co 50 mm. Można tworzyć taśmy do max. długości 5 m.

TAŚMA LED 3014 12 V/DC

Nr art. Wyposażenie Barwa światła Strumień światła (Lumen) JM

103 376 594 2 kable przyłaczeniowe z wtyczką 3500 K ciepła biel 1040 lm/m szt.

103 376 599 2 kable przyłączeniowe z wtyczką 4200K neutralna biel 1240 lm/m szt.

Długość: 5000 mm
Długość kabla przyłączeniowego: 2 x 1000 mm
Szerokość: 8 mm
Wysokość: 1.2 mm
Rodzaj montażu: do przyklejenia
Rodzaj ochrony: IP20
Zużycie energii: 12/m kWh/1000h
Moc: 11,2/m W
Powierzchnia: biała
Klasa wydajności energetycznej: A+

ŚCIEMNIACZ 
AKCESORIA KONIECZNE 1m

LED 12 VDC

86,80 
PLN

Elastyczna taśma LED z 60 diodami/m.
Kąt padania promieni światła: 120°
Żywotność: 30.000 h
CRI: >80

Zalety produktu:
Taśma posiada na obu końcach kabel przyłączeniowy, dzięki czemu po przecięciu każda część może 
zostać użyta. 

Wskazówka: pasuje do wszystkich zasilaczy do źródeł światła LED z takim samym oznaczeniem (patrz 
piktogram). Taśma ta może być dzielona co 50 mm. Można tworzyć taśmy do max. długości 5 m.

TAŚMA LED 2835 12 V/DC

Nr art. Wyposażenie Barwa światła Strumień światła (Lumen) JM

103 376 584 2 kable przyłaczeniowe z wtyczką 3500 K ciepła biel 420 lm/m szt.

103 376 589 2 kable przyłączeniowe z wtyczką 4200 K neutralna biel 430 lm/m szt.

Długość: 5000 mm
Szerokość: 8 mm
Wysokość: 1.2 mm
Rodzaj montażu: do przyklejenia
Rodzaj ochrony: IP20
Zużycie energii: 5/m kWh/1000h
Moc: 4,8/m W
Powierzchnia: biała
Klasa wydajności energetycznej: A
Długość kabla przyłączeniowego: 2 x 1000 mm

ŚCIEMNIACZ 
AKCESORIA KONIECZNE 1m

LED 12 VDC

49,00 
PLN
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Neon Flex to elastyczna taśma LED z miłą dla oka projekcją światła. Do montażu taśmy nie 
są konieczne ani taśmy ani kleje. Silikonowy profil wciskamy po prostu w przygotowany 
odpowiednio frez. Przy wykonywaniu frezu pod profil prosimy pamiętać o minimalnym kącie 
gięcia profilu. Taśma LED Neon Flex może być skracana co 25mm. Na obu końcach są przewody 
przyłączeniowe, po przecięciu taśmy mogą być używane obie części. Podłączenie do źródła 
prądu może być tylko z jednej strony. Neon Flex nie może być wyginany/łamany pod kątem 
prostym.

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. Szerokość mm Wys. mm Szerokość 
zabudowy mm

Głębokość 
zabudowy mm

Barwa światła Moc 
W

JM Cena PLN

103 340 262 n 11 15 8 10 3500K biała ciepła 28,9 szt. 256,10

103 340 263 n 11 15 8 10 4200K biała neutralna 28,9 szt. 256,10

103 340 266 n 6 13 4.5 10.3 3500K biała ciepła 28,8 szt. 205,40

103 340 267 n 6 13 4.5 10.3 4200K biała neutralna 28,9 szt. 205,40

Długość: 5000 mm
Strumień światła (Lumen): 800lm/m
Zużycie energii: 31,8 kWh/1000h
Materiał: silikon
Powierzchnia: biała
Rodzaj ochrony: IP20 
Długość kabla przyłączeniowego: 2000 mm
Wyposażenie: kabel przyłączeniowy na obu końcach
Klasa wydajności energetycznej: A+

ŚCIEMNIACZ 
AKCESORIA KONIECZNE 2m

LED 12 VDC

od 205,40 
PLN

ZAŚLEPKI DO TAŚMY LED NEON 5X13 FLEX

Nr art. Rodzaj zaślepki JM Cena PLN

103 332 304 n zaślepka końcowa szt. 1,64

103 332 305 n zaślepka końcowa z włącznikiem szt. 25,52

103 332 306 n zaślepka przelotowa szt. 1,64

103 332 307 n zaślepka przelotowa z włącznikiem szt. 25,52

Materiał: PVC/ABS
Powierzchnia: kolor aluminium

od 1,64 
PLN
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Wskazówka: Pasuje do wszystkich rodzajów opraw 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: długość 2000 mm z płaską wtyczką Euro
Wtórny: długość 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 opraw 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: 12V/DC
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: szara

F LED

39,00 
PLN

59,00 
PLN

Wskazówka: Pasuje do wszystkich rodzajów opraw LED o tym samym oznaczeniu 
(patrz piktogram).

ZASILACZ LED NG40 12 V/DC

Nr art. Długość mm Szerokość mm Wys. mm Moc W JM

103 372 719 290 44 16 60 szt.

Główny: długość 2000mm, z płaską wtyczką Euro
Wtórny: długość 500mm z rozdzielaczem 10-gniazdowym 92x30x11 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: szara

M M
2m

LED 12 VDC

119,00 
PLN
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Możliwość mocowania zatrzaskowego metalowej płytki 103 372 391.

PROFIL Z TWORZYWA SZTUCZNEGO STRING

Nr art. Długość mm JM

103 372 390 2000 szt.

Głębokość: 8 mm
Szerokość zabudowy: 12 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: opalowa

Do mocowania zatrzaskowego w profilu STRING z tworzywa sztucznego 103 372 390.
Na płytce metalowej można nakleić taśmy LED.

METALOWA PŁYTKA DO PROFILU STRING Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Nr art. Długość mm Materiał JM

103 372 391 n 2000 aluminium szt.

Szerokość: 10 mm
Wysokość: 2 mm

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

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

SOLIDO PROFIL ALUMINIOWY TAU

Nr art. Długość mm Materiał Powierzchnia JM

103 333 369 2000 aluminium, tworzywo sztuczne anodowana, mleczna szt.

Szerokość: 25 mm
Wysokość: 3 mm
Szerokość zabudowy: 18 mm
Głębokość zabudowy: 5 mm

 

ZAŚLEPKI DO PROFILU ALUMINIOWEGO TAU SOLIDO

Nr art. Materiał Powierzchnia JM

103 333 370 tworzywo sztuczne w kolorze aluminium szt.

20,88 
PLN

6,62 
PLN

20,77 
PLN

0,49 
PLN
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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 zamontowanego 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

PANTOGRAF

Nr art. Zakres regulacji mm JM

103 337 070 n 440 - 610 kpl

103 337 071 n 630 - 1020 kpl

103 337 072 n 770 - 1200 kpl

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

149,00 
PLN

• spinka z dźwigniami
• dla przewodów od 0,08 mm2 do 4 mm2
• długość odizolowania 9 - 10 mm 

Wskazówka: maks. temperatura pracy ciągłej 85°C

SPINKA PRZEWODÓW WAGO 222

Nr art. Wykonanie Materiał Powierzchnia JM Cena PLN

103 373 989 n zacisk na 2 przewody tworzywo sztuczne szara szt. 1,11

103 373 987 n zacisk na 3 przewody tworzywo sztuczne szara szt. 1,40

103 373 988 n zacisk na 5 przewody tworzywo sztuczne szara szt. 2,21

Napięcie: maks. 400 V
Natężenie prądu: 20 A

od 1,11 
PLN
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 Kiaro to nowoczesny sysem otwierania 
frontów. Posiada mechanizm całkowicie 
ukryty, który można regulować w 
zależności od parametrów frontów. 
Dzięki temu system jest uniwersalny. 
Mechanizm jest dwustronny, może być 
stosowany jako lewy lub prawy.  Bardzo 
dobre parametry systemu w połączeniu 
z minimalistycznym kształtem tworzą 
nowoczesny i elegancki design.
Dostępne wykończenia odpowiadają 
na potrzeby obecnych trendów w 
meblarstwie.  Istnieje możliwość 
montażu systemu wraz ze zintegro-
wanym oświetleniem LED. 

SIŁOWNIK DO KLAP KIARO Z LINKĄ

Nr art. Powierzchnia JM

103 309 300 n szara szt.

103 309 301 n czarna szt.

Typ: Kiaro
Wykonanie: 232 x 118 x 14,8 mm
Materiał: tworzywo sztuczne

Aluminiowy profil maskujący pasujący do 
podnośnika do klap KIARO.

KIARO PROFIL MASKUJĄCY

Nr art. Powierzchnia JM

103 309 302 n szara szt.

103 309 303 n czarna szt.

Typ: Kiaro
Wykonanie: 550 x 12,5 x 8 mm
Materiał: aluminium

98,98 
PLN 4,15 

PLN

UCHWYT ŚCIENNY WS1

Nr art. Materiał Powierzchnia JM

103 385 034 n n stal czarna lakierowana szt.

Rodzaj montażu: drążek ubraniowy ø 25 mm
ø: 52 mm

DRĄŻEK UBRANIOWY SR

Nr art. Długość mm JM

103 385 035 n n 3000 mm

Usługa: docięcie na wymiar za dodatkową opłatą
ø: 25 mm
Grubość materiału: 1 mm
Materiał: stal
Powierzchnia: czarna lakierowana

8,55 
PLN / 1 mb

5,09 
PLN
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Z ograniczoną górną oraz dolną krawędzią (15°).
Mocowanie boczne na ramie aluminiowej za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.

Wskazówka:
Przy zamówieniu i montażu gotowego profilu ramy aluminiowo-szklanej oraz drzwi należy 
koniecznie wziąć pod uwagę grubość materiału 2mm.

UCHWYT LISTWOWY ALHENA

Nr art. Powierzchnia Wykonanie Rodzaj 
montażu

JM Cena PLN

103 305 108 n czarna matowa anodowana stałe do naklejania szt. 52,71

103 305 113 n efekt stali nierdzewnej stałe do naklejenia szt. 81,20

103 305 115 n anodowana naturalnie stałe do naklejenia szt. 35,21

Materiał: aluminium
Długość: 2500 mm

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
Wkręty

KIMANA ZAWIAS DO KLAP

Nr art. Wiertło ø mm Materiał Powierzchnia JM Cena PLN

103 313 657 n 26 zamak niklowana kpl 14,73

103 340 019 26 zamak czarna kpl 18,08
od 14,73 

PLN

od 35,21 
PLN
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UCHWYT LISTWOWY PIOJO

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

103 301 380 n naturalnie anodowana 3000 20.1 43 szt. 59,46

103 301 381 n czarna matowa 3000 20.1 43 szt. 84,80

Materiał: aluminium
Rodzaj montażu: przykręcany

od 59,46 
PLN

• z możliwością skrócenia
• z niezbędnym zestawem akcesoriów (do zamówienia oddzielnie) istnieje możliwość realizacji wielu 

narożników
• mocowanie do nóżki regulowanej cokołowej Unico z pasującym klipsem (do zamówienia oddzielnie)

PROFIL COKOŁOWY, TWORZYWO SZTUCZNE FOLIOWANE

Nr art. Wys. mm Powierzchnia JM Cena PLN

103 324 700 n 100 aluminium, efekt stali nierdzewnej, foliowana szt. 46,70

103 324 703 n 120 aluminium, efekt stali nierdzewnej, foliowana szt. 56,15

103 324 706 n 150 aluminium, efekt stali nierdzewnej, foliowana szt. 66,26

103 324 719 n 100 aluminium, stal szczotkowana foliowana szt. 46,43

103 324 720 n 120 aluminium, stal szczotkowana foliowana szt. 53,13

103 324 721 n 150 aluminium, stal szczotkowana foliowana szt. 63,52

103 324 702 n 100 biała, wysoki połysk, foliowana szt. 41,67

103 324 705 n 120 biała, wysoki połysk, foliowana szt. 47,77

103 324 708 n 150 biała, wysoki połysk, foliowana szt. 55,88

Długość: 4000 mm
Głębokość: 13 mm
Materiał: tworzywo sztuczne

od 41,67 
PLN

WKŁAD NA SZTUĆCE S72, TWORZYWO SZTUCZNE

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

103 324 189 n 450 344-390 biała szt. 9,52

103 324 190 n 500 394-440 biała szt. 11,83

103 324 191 n 600 494-540 biała szt. 12,09

103 336 536 n 450 350-390 srebrno-szara szt. 9,07

103 336 537 n 500 400-440 srebrno-szara szt. 12,35

103 336 538 n 600 500-540 srebrno-szara szt. 12,61

Wysokość: 45 mm
Materiał: tworzywo sztuczne

od 9,07 
PLN
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• z zaślepkami
• regulacja w poziomie +3/-1,5 mm
• regulacja w pionie +/- 2,5 mm
• regulacja głębokości +/-1 mm
• nie wymaga konserwacji

Podana nośność obowiązuje przy wysokości skrzydła do 2100mm.

ZAWIAS DRZWIOWY K1019

Nr art. Materiał Kierunek Rodzaj felcu drzwiowego JM Cena PLN

102 265 749 n n zamak biały uniwersalny bezprzylgowe szt. 47,92

102 265 747 n n zamak niklowany matowy uniwersalny bezprzylgowy szt. 43,12

Nośność: 52 kg przy zastosowaniu 3 zawiasów i szerokości  
 skrzydła do 900mm, 40 kg przy zastosowaniu 2  
 zawiasów
Grubość drzwi min.: 32 mm
Kąt otwarcia: 180 °
Szerokość łapy: 24 mm
Wysokość łapy: 110 mm
Grubość łapy: 7,2 / 5,2 mm
Zastosowanie do drzwi przeciwpożarowych: nie
Możliwość regulacji: w trzech płaszczyznach

Do zastosowania jako prawy lub lewy poprzez przestawienie zapadki.
WC-zamknięcie bezpieczne: orzech 8 mm

B-FOUR ZAMEK MAGNETYCZNY BONAITI

Nr art. Rodzaj 
zamknięcia

Rozstaw 
mm

Orzech mm Wykonanie blachy 
czołowej

Dornmas 
mm

JM Cena PLN

102 221 621 n BB 90 8 zaokrąglona 50 szt. 27,10

102 221 622 n PZ 85 8 zaokrąglona 50 szt. 30,78

102 221 623 n WC 95 8 (orzech-WC 8) zaokrąglona 50 szt. 30,61

Materiał blachy czołowej: stal niklowana
Grubość skrzynki: 13 mm
Wysokość skrzynki: 132 mm
Szerokość skrzynki: 75 mm
Wymiar czoła: 190 x 18 x 2,5 mm

BLACHA ZACZEPOWA DO ZAMKA MAGNETYCZNEGO B-FOUR

Nr art. Wykonanie Wykonanie blachy 
czołowej

Wymiar czoła 
mm

Materiał blachy czołowej JM Cena PLN

102 221 624 n nieregulowana zaokrąglona 82 x 22 nylon czarny szt. 4,53

102 223 359 n regulowana zaokrąglona 112 x 24 stal chromowana/
satynowana

szt. 19,71

od 43,12 
PLN

od 27,10 
PLN

od 4,53 
PLN
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Drzwi z wkładem z płyty wiórowej - konstrukcja rurowa, jasna płyta HDF
• okładzina: jasna płyta HDF, surowa, niefornirowana
• rama wzdłużna: wklejki z klinowanego drewna liściastego ok. 33 mm
• rama wew.: płyta wiórowa ok. 33 mm
• rama, górna poprzeczna: wklejki z klinowanego drewna liściastego ok. 33 mm
• rama dolna:  poprzeczka świerkowa ok. 70 mm
• wkład: płyta wiórowa - konstrukcja rurowa
• grubość: ok. 39 mm +/- 1 mm
• właściwości: do fornirowania
• izolacja akustyczna: Rw = 30 dB
• izolacja cieplna: U-wartość = 2,0 W/m2K
• klasa klimatyczna: a
• ciężar ok. 16 kg / m2
• możliwość skrócenia: maks. do 50 mm na długości
• inne: bez felca, płaskie krawędzie

UWAGA: przed dalszą obróbką konieczny szlif kalibrujący!

1.  wklejka boczne +  górna z klinowanego drewna liściastego ok. 33 mm
2.  płyta wiórowa - konstrukcja rurowa
3.  okładzina HDF
4.  poprzeczka dolna świerk ok. 70 mm
5.  zamek i wzmocnienie - płyta wiórowa 33 mm

DONAU-DRZWI SUROWE

Nr art. Szer. skrzydła mm Wys. skrzydła mm JM

111 713 670 n 650 2030 szt.

111 713 671 n 700 2030 szt.

111 713 672 n 750 2030 szt.

111 713 673 n 800 2030 szt.

111 713 674 n 850 2030 szt.

111 713 675 n 900 2030 szt.

111 713 676 n 950 2030 szt.

Grubość blatu dzwiowego: 39 mm
Wykończenie krawędzi:  bez felca, płaskie krawędzie

289,00 
PLN

• niewidoczny mechanizm przesuwny do drzwi drewnianych 
1-skrzydłowych

• delikatne i ciche zamykanie dzięki samodociągowi
• zabezpieczenie przed wypadnięciem z szyny
• regulacja wysokości 2mm
• montaż ścienny

Zakres dostawy:
1 szyna prowadząca
1 szyna bieżna
1 wózek
2 amortyzatory
2 rolki prowadzące

KOMPLET OKUĆ TERNO MAGIC 2, 80 KG

Nr art. Długość szyny bieżnej mm Długość szyny prowadzącej mm JM Cena PLN

102 221 647 n 1094 955 kpl 604,80

102 221 648 n 1794 1655 kpl 643,80

Typ: TERNO MAGIC 2
Szerokość skrzydła od: 800 mm
Nośność: 80 kg
Przecięcie: 60 x 20 mm
Materiał szyna bieżna: aluminium srebrne anodowane

od 604,80 
PLN
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Zestaw wierteł do drewna, kamienia i metalu w 3 kasetach z tworzywa 
sztucznego.

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

ZESTAW WIERTEŁ

Nr art. Wielkość zestawu JM

101 110 880 n 16-częściowy zest.

Wiertła umożliwiają wiercenie w najtwardszych pytkach gresowych o twardości do 9 w skali Mohsa 
i Ritza, jak również w szkle i porcelanie. Nie wymaga chłodzenia. Nie nadaje się do stosowania w 
wiertarkach udarowych, max. prędkość obrotowa 200 U/min..

WIERTŁO DO PŁYTEK HM KERAMO EXTREME

Nr art. Wiertło ø mm Długość całkowita mm JM Cena PLN

101 115 245 n 6 115 szt. 61,60

101 115 246 n 8 120 szt. 69,57

101 115 247 n 10 120 szt. 77,00

Materiał: HM
Trzon ø: 10 mm
Nałożenie: uchwyt cylindryczny

97,00 
PLN

od 61,60 
PLN

Liczba sztuk w kartonie: 
1000 sztuk

PŁYTKI ŁĄCZĄCE SOLIDO

Nr art. Wykonanie Dł. x Szer. mm Głębokość rowka mm JM

103 333 694 n 20 56 x 23 12 kar.

Grubość: 4 mm

68,70 
PLN

Futerał daje szybki przegląd posiadanych bitów. Uniwersalny uchwyt z końcówką 
magnetyczną ze stali nierdzewnej. Wytrzymałe bity do wkrętów przeznaczonych do np. 
blachy czy metalu

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

ZESTAW BITÓW 37-CZĘŚCIOWY

Nr art. Wielkość zestawu JM

101 108 144 37-częściowy szt.

Gniazdo: Phillips, Pozidriv, Torx

 59,00 
PLN
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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 BSP TORX GWINT CZĘŚCIOWY - STAL OCYNK-ŻÓŁTY

Nr art. d1 mm L mm l1 mm d2 max. mm Gniazdo Opak. JM Cena PLN JC

104 403 350 n 4 30 20 8 TX 20 500 szt. 6,27 100 szt.

104 403 351 n 4 35 25 8 TX 20 500 szt. 6,17 100 szt.

104 403 352 n 4 40 30 8 TX 20 1000 szt. 5,50 100 szt.

104 403 353 n 4 45 30 8 TX 20 200 szt. 8,33 100 szt.

104 403 354 n 4 50 35 8 TX 20 500 szt. 7,47 100 szt.

104 403 355 n 4 60 40 8 TX 20 500 szt. 8,22 100 szt.

104 403 356 n 4 70 40 8 TX 20 200 szt. 9,35 100 szt.

104 403 368 n 5 50 35 10 TX 25 250 szt. 9,35 100 szt.

104 403 369 n 5 60 40 10 TX 25 250 szt. 15,60 100 szt.

104 403 370 n 5 70 45 10 TX 25 200 szt. 15,60 100 szt.

104 403 371 n 5 80 50 10 TX 25 200 szt. 20,65 100 szt.

FE

L

d2 d1

L1

od 5,50 
PLN

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

Zalety produktu:
• użebrowienie pod łbem
• specjalna powłoka EFP
• wysoka odporność na korozję
• wkręty spełniają europejską normę ETA 12/0276 i są dopuszczone do stosowania w 

budownictwie

WKRĘTY DO PŁYT WIÓROWYCH Z ŁBEM STOŻKOWYM TORX, GWINT PEŁNY - STAL POWLEKANA 
BIAŁA EFP

Nr art. d1 mm L  mm d2 max. mm k max. mm Gniazdo Opak. JM Cena PLN JC

104 448 661 n 3.5 16 7 2.1 TX 20 2000 szt. 1,89 100 szt.

104 448 669 n 4 20 8 2.4 TX 20 1000 szt. 2,66 100 szt.

104 448 671 n 4 30 8 2.4 TX 20 1000 szt. 3,52 100 szt.

104 448 672 n 4 35 8 2.4 TX 20 1000 szt. 3,94 100 szt.

FE

90
°

k
L

d
2 d
1

od 1,89 
PLN
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Metalowy kołek MJP wykorzystywany jest do mocowania kanałów kablowych, 
zacisków do rur, obrazów itd. do płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włókiennych 
i lekkich płyt budowlanych. Dzięki ostrej końcówce następuje dokładna obróbka we 
wskazanym punkcie, bez użycia dodatkowych narzędzi. Nadaje się do wkrętów do płyt 
wiórowych 4-4,5mm lub śrub z gwintem M4.
MJP 25: nadaje się do deskowania lub redukcji przestrzeni - szpic kołka ułamuje się.
MJP 32 & MJP 39: nadaje się do pojedynczych i podwójnych płyt gipsowo-karto-
nowych / płyt gipsowo-włókiennych.

MJP KOŁEK DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH - ODLEW CYNKOWY

Nr art. d mm L  mm Gniazdo Opak. JM Cena PLN JC

104 460 720 n 13 25 PZ 2 100 szt. 34,61 100 szt.

104 460 721 n 14 32 PZ 2 100 szt. 39,06 100 szt.

104 460 722 n 14 39 PZ 2 100 szt. 42,84 100 szt.

L

d

od 34,61 
PLN

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

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

Wskazówka:
wymagana długość śruby obliczana jest na podstawie długości kołka + grubości przedmiotu 
montowanego + średnica śruby!

MUNGO MQ-QUATTRO KOŁEK - NYLON POMARAŃCZOWY

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

104 460 441 n 6 30 3,5-5; M4 6 100 szt. 6,24 100 szt.

104 460 442 n 8 40 4,5-6; M5 8 100 szt. 11,13 100 szt.

104 460 443 n 10 50 6-8; M6 10 50 szt. 20,20 100 szt.

K

 

od 6,24 
PLN

  
Quattro® Technology
Höchste Haltewerte im 
unteren und mittleren 
Lastbereich. Speziell 
geeignet für Anwendungen 
mit Spanplattenschrauben.

Verdrehsicherung
Verhindert das Mitdrehen 
im Bohrloch.

Reduzierte Montagezeit
Die besondere Dübelgeo-
metrie erleichtert das 
Einschieben ins Bohrloch.

Einschlagsicherung
Verhindert die vorzeitige 
Spreizung
des Dübels beim Setzen.

kN 

Technologia Quattro ® Zabezpieczenie 
przeciw obracaniu
Zapobiega przekręceniu 
kołka w otworze podczas 
wkręcania wkrętów.

Szybki montaż
Specjalna geometria kołka 
ułatwia jego umieszczenie 
w otworze.

Zabezpieczenie przy 
wbijaniu
Zapobiega rozwarciu 
kołka podczas jego 
wbijania.

Najwyższa nośność 
przy małym i średnim 
obciążeniu.Kołki Quattro 
nadają się do zastoso-
wania z wkrętami do płyt 
wiórowych.
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Umożliwia precyzyjne ustawienie i unieruchomienie ościeżnicy drzwi podczas 
osadzania i wypełniania pianką. Teleskopowa rura aluminiowa ze śrubą zaciskową 
zapewnia precyzję podczas montażu. Zaciski na powierzchniach mocujących umożliwiają 
precyzyjne ustawienie przyrządu w odpowiedniej odległości względem ościeżnicy drzwi.

PRZYRZĄD USTALAJĄCY DO MONTAŻU OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH TMS

Nr art. Rozpiętość mm Waga kg JM

101 190 504 n 560-1010 0.68 szt.

Poziomica wykonana z profilu aluminiowego, o najwyższej precyzji w mierzeniu zarówno w 
pozycji standardowej jak i odwróconej. Wytrzymały aluminiowy profil żebrowy, gwarantujący 
optymalny uchwyt. Wykonana z niezwykle odpornego na zarysowania i deformacje akrylowa 
obudowa libelek z soczewką powiększającą (+60º) oraz 30-letnią gwarancją szczelności. 
Czytelne pomiary nawet przy niskim natężeniu światła dzięki zastosowaniu soczewki oraz 
płytki odblaskowej. Obustronne zaślepki tłumią wstrząsy i uderzenia oferując tym samym 
optymalną ochronę przed zniszczeniem. Max. tolerancja pomiaru w pozycji standardowej: 
0,30 mm/m (0,017°), w przypadku pomiaru w odwróconej pozycji: 0,50 mm/m (0,029°).

POZIOMICA RED 3

Nr art.  JM

101 167 433 n  szt.

Długość: 1000 mm
Przekrój poprzeczny: 58,7 x 27,6 mm
Materiał: aluminium
Powierzchnia: czerwona pokryta proszkowo

Z ołówkiem i pokrętłem zaciskowym do unieruchamiania, z trwałego tworzywa sztucznego. 
Praktyczne narzędzie do dokładnego trasowania i przenoszenia wymiarów z nierówności na 
murze i wycięciach na listwy boczne, listwy cokołowe, osłony itd.

ZNACZNIK RÓWNOLEGŁY

Nr art. Długość całkowita mm JM

101 190 979 n 108 szt.

119,00 
PLN

189,00 
PLN

35,00 
PLN
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2-stopniowa składana drabinka z atestem TÜV/GS. Posiada 
zabezpieczenie. Aluminiowe stopnie oraz podest posiadają 
specjalne zagłębienia oraz antypoślizgowe nóżki z tworzywa 
sztucznego. Po złożeniu nie zajmuje dużo miejsca.

DRABINKA Z PODESTEM ALUMINIUM

Nr art. Szprosy Wys. pozycji mb JM

107 859 012 n 2 x 3 0.6 szt.

Materiał:            aluminium
Obciążenie:       max. 150 kg

TAŚMA KLEJĄCA DWUSTRONNA 9088-200

Nr art. Grubość mm Szerokość taśmy mm Długość taśmy mb JM

110 631 013 n 0.2 19 50 szt.

Kolor: przezroczysta
Stałość temperatury: do +93°C (krótkotrwało do +150°C)

Zestaw 3 pędzli płaskich o 
lakierowanych trzonkach z 
drewna i jasnej szczecinie.

ZESTAW 3 PĘDZLI

Nr art. Szerokość mm Wielkość zestawu JM

101 192 008 n 25, 35, 50 3-częściowy zest.

Prosty po obu stronach.

MŁOTEK GUMOWY

Nr art.  JM

101 160 321 n  szt.

Głowica ø: 54 mm
Wykonanie: 1
Materiał: twarda guma
Wysokość główki uderzeniowej: 90 mm
Materiał trzonka: jesion
Wykonanie: bednarski

Mocna, dwustronna taśma z nośnikiem z PET. Charakteryzuje się wysoką 
przyczepnością początkową połączoną z wysokim ścinaniem i siła 
przyciągania przy wysokiej i niskiej energii powierzchni (na przykład PE, PP). 
Ponadto taśma klejąca posiada dobrą odporność, stanowi trwały plastyfikator.

Sportowy design. Elastyczny, miękki nosek zwiększa 
komfort noszenia. Zintegrowana ochrona skroni. 
Regulacja noska. Filtr UV 1 klasa optyczna. 

OKULARY OCHRONNE SAFETY COMFORT

Nr art. Tarcza JM

101 175 484 n przezroczysta szt.

101 175 485 n przyciemniane szt.

Norma: EN 166
Kolor oprawi: czarna/żółta

16,00 
PLN

36,28 
PLN

198,00 
PLN

9,92 
PLN

4,56 
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: 
Austria 1 - 10 wosków:
• 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

WOSKI MIĘKKIE -  AUSTRIA 1

Nr art. Długość mm JM

110 625 131 n ok. 100 opak.

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 lakie-
rowane 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.

89,00 
PLN

149,00 
PLN
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Produkt do naprawy drobnych zniszczeń na powierzchniach 
z drewna i tworzyw sztucznych.
Produkt woskowy przeznaczony do naprawy powierzchni 
narażonych na intensywną eksploatację. Woski twarde Boa 
są odporne na światło, nie zapadają się. Mogą być pokryte 
lakierem nitro. Końcowe malowanie innymi rodzajami lakierów 
(nawet lakierami wodnymi) jest możliwe; należy sprawdzić przed 
zastosowaniem na małej powierzchni.

Zakres dostawy: 
20 wosków w modnej kolorystyce:
• brzoza / 124
• buk / 433
• buk średni / 123
• kremowo-biały / 655
• dąb antyczny jasny / 403
• dąb ciemny / 2210
• dąb jasny / A-3
• dąb średni / 109
• dąb naturalny / 138
• dąb naturalny / 2201
• olcha / 603
• olcha brązowa / 426
• jesion / 84
• jesion naturalny / 425
• świerk antyczny / 428
• wiśnia / 622
• wiśnia średnia / 632
• wiśnia czerwonawa / 1349
• modrzew / 1029
• limba jasna / 118

WOSKI TWARDE 

Nr art. Długość mm Typ JM

110 625 214 n 80 120/G opak.

Praktyczny podgrzewacz do wosków na baterię. Czas 
rozgrzania ok. 12 sekund. Baterie w zestawie.

PODGRZEWACZ DO WOSKÓW

Nr art.  JM

101 163 054 n  szt.

Praca z 22 kolorami Praktyczny zestaw serwisowy w walizce z 
tworzywa sztucznego.

Zakres dostawy: 
• zestaw wosków twardych Bao z podstawowymi 22 kolorami 

drewna
• urządzenie na baterie do roztapiania twardego wosku
• Skrobak do wosku twardego
• Pisak do barwienia transparentnego 244 jedwabisty mat

WOSKI TWARDE DO DREWNA ZESTAW

Nr art.  JM

110 625 210 n  szt.

Szpachelka z rowkami ściągania i obróbki naniesionego 
wosku twardego, jak również do nanoszenia i obróbki wosków 
miękkich oraz kitów do drewna.

SZPACHELKA DO WOSKÓW TWARDYCH

Nr art. Długość mm Szerokość mm JM

101 163 053 n 120 40 szt.

149,00
PLN 239,00 

PLN

27,00 
PLN

129,00 
PLN
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Pisaki do retuszowania małych zarysowań powstałych na powierzchniach z drewna i 
tworzyw sztucznych. Doskonałe do odtwarzania krawędzi, dzięki ściętej końcówce.
Kolory są odporne na działanie światła i mają bardzo dobrą przyczepność. 
Na bazie bezalkoholowej przyjaznej środowisku schną w bardzo krótkim czasie.

Zakres dostawy asortymen A:
• grusza brązowa / 555
• grusza czerwonawa / 557
• buk naturalny / 533
• wiśnia / 572
• wiśnia jasna/ 510
• wiśnia naturalna/ olcha / 545
• orzech naturalny / 592
• orzech czerwonawy / 585
• palisander ciemny / 540
• wiąz / 509
• wiąz jasny/ 506
• szwajcarska gruszka / 543

Zakres dostawy asortyment B: 
• klon, brzoza, jesion / 499
• dąb jasny / 561
• dąb średni / 517
• dąb rustykalny / P -43
• Macoré / 574
• mahoń brązowy / 560
• mahoń czerwonawy / 581
• orzech ciemny / 586
• orzech jasny / 564
• orzech średni / 566
• czarny / 600
• tek / 571

Zakres dostawy asortyment Austria: 
• wiąz jasny/ 506
• buk naturalny / 533
• dąb jasny / 561
• dąb średni / 517
• wiśnia jasna / 510
• orzech średni / 566
• tek / 571
• dąb rustykalny / P -43
• wiśnia / olcha / 545
• orzech ciemny / 586
• mahoń czerwonawy / 581
• czarny / 600

ZESTAW PISAKÓW RETUSZUJĄCYCH

Nr art. Wykonanie Producent Opis JM

110 625 501 n komplet 12 pisaków Bao asortyment A opak.

110 625 502 n komplet 12 pisaków Bao asortyment B opak.

110 625 503 n komplet 12 pisaków Bao asortyment Austria opak. 175,00 
PLN

Otwórz Retuszuj Zamknij
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Główny obszar zastosowania: uszczelnianie okien, szczelin łączeniowych i szczelin 
dylatacyjnych.

Zalety produktu:
• doskonała aplikacja i wygładzanie
• odporny na ścieranie
• odporny na warunki atmosferyczne i UV
• ma właściwości grzybobójcze
• nie zawiera plastyfikatorów
• kompatybilny z powłokami lakierniczymi
• spełnia wymogi normy DIN 18545, część 2, grupa E
• zachowuje trwałą elastyczność

Obszary zastosowania:
silikon FA101 jest przeznaczony do stosowania na takich podłożach jak anodowane 
aluminium, poliakrylany, lakierowane i pokostowane drewno, szkło i powierzchnie 
szklane.
Nie nadaje się do stosowania: 
na powierzchniach smolistych i bitumicznych, kamieniu naturalnym, np. marmurze i 
granicie.

Uwaga:
Silikonu nie można zamalowywać!

ILLBRUCK FA101 SILIKON DO OKIEN I SZCZELIN ŁĄCZĄCYCH

Nr art. Kolor Opak Zawartość ml JM

110 601 231 n transparentny kartusz 310 szt.

Informacje produktowe:
• gotowa do użycia przy temperaturze od -10°C
• posiada własiwości termoizolacyne i dźwiękochłonne
• odporna na rdzę, ciepło i wodę
• nie zawiera freonów

Obszary zastosowania: 
1-składnikową piankę poliuretanową illbruck FM310 / FM315 Basic All Season 
stosujemy szczególnie przy montażu ram okiennych i ościeżnic drzwiowych. 
 
Dane techniczne:
• suchość dotykowa po 10 minutach (dla paska 30mm)
• możliwość cięcia po 45 minutach (dla paska 30mm)
• pełna obciążalność po 24h

Wskazówka:
optymalna temperatura puszki to 20°C. Przy niższej temperaturze puszki należy liczyć 
się z mniejszą wydajnością spieniania. Przy nakładaniu pianki należy koniecznie 
chronić oczy i nosić rękawice robocze! Aplikator AA210 nie jest zawarty w 
zakresie dostawy!

FM310 / FM315 1-SKŁADNIKOWA PIANKA POLIURETANOWA BASIC ALL SEASON

Nr art. Kolor Zawartość ml Wydajność piany ok. L JM

110 652 013 n n zielony 750 46 szt.

 

B3 compatible

12,90 
PLN

14,40 
PLN



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

Adres:
Schachermayer Polska Sp. z o.o
ul. Rzemieślnicza 20, 32-080 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 internetowej

   www.schachermayer.pl/ochronadanych. 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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