
Ceny akcyjne ważne do 20.12.2019 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny są cenami netto.  
Zdjęcia produktów moga nieznacznie odbiegać od oryginału. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej  
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zabierzów 08.2019

IAB
express | 02/2019



2 www.schachermayer.pl| express 2019

• regulacja frontu w 3 płaszczyznach za pomocą systemu mimośrodów
• zintegrowane amortyzator i samodociąg w obu prowadnicach
• metalowa pokrywa, którą można wykorzystać jako półkę na środki czystości

Wskazówka:
Istnieje możliwość zamówienia akcesoriów, takich jak pokrywy na kosze,  
pokrywy BIO z filtrem z aktywnym węglem oraz praktyczny uchwyt na worki.

Rodzaj montażu: z mocowaniem frontu
Materiał: tworzywo sztuczne / metal
Powierzchnia: antracyt

Nr art. Wyposażenie podstawowe Szerokość korpusu mm JM Cena PLN JC

103 370 027 n n pojemniki 2 x 16L 450 szt. 898,00 1 szt.

103 370 028 n n pojemniki 1x29 / 1x16L 600 szt. 848,00 1 szt.

103 370 029 n n pojemniki 1x16 / 2 x 10L 500 szt. 946,00 1 szt.

103 370 030 n n pojemniki 2 x 22L 600 szt. 936,00 1 szt.

103 370 031 n n pojemniki 2x10L / 1x22L 600 szt. 960,00 1 szt.

103 370 032 n n pojemniki 4 x 10L 600 szt. 970,00 1 szt.

103 370 033 n n pojemniki 2 x 10 / 2 x 22L 900 szt. 1.125,00 1 szt.

grupa produktowa 300 375

VS ENVI Space System segregacji odpadów
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Moduł szuflady organizacyjnej stanowiący uzupełnienie systemu segregacji odpadów 
VS ENVI Space. Szuflada VS ENVI Draw wyposażona jest w prowadnice z pełnym 
wysuwem, 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

Grubość ścianki korpusu: 16-19 mm
Materiał: stal / tworzywo sztuczne
Powierzchnia: antracyt

Nr art. Wyposażenie podstawowe Szerokość 
korpusu mm

Szer. x Wys. x Gł. 
mm

JM Cena PLN JC

103 370 034 n n pojemniki 1x2,7L/1x1,2L 500 500 x 100 x 490 szt. 673,00 1 szt.

103 370 037 n n pojemniki 1x2,7L/1x1,2L 600 600 x 100 x 490 szt. 693,00 1 szt.

grupa produktowa 300 375

VS ENVI Drawer Szuflada organizacyjna

500>
           

600>
           

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370027
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370028
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370029
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370030
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370031
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370032
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370033
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370034
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370037
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• regulacja frontu w trzech płaszczyznach za pomocą systemu mimośrodów
• zintegrowane amortyzator i samodociąg w obu prowadnicach
• metalowa pokrywa, którą można wykorzystać jako półkę na środki czystości

Rodzaj montażu: z mocowaniem frontu
Materiał: tworzywo sztuczne / stal
Powierzchnia: antracyt

Nr art. Wyposażenie podstawowe Szerokość korpusu mm JM Cena PLN JC

103 370 042 n n pojemnik 1 x 32L 300 szt. 914,00 1 szt.

103 370 043 n n pojemnik 1 x 35L 400 szt. 942,00 1 szt.

103 370 044 n n pojemniki 2 x 35L 450 szt. 1.103,00 1 szt.

103 370 045 n n pojemniki 2 x 35L 500 szt. 1.118,00 1 szt.

103 370 046 n n pojemniki 2 x 35 / 2 x 21L 600 szt. 925,00 1 szt. 

grupa produktowa 300 375

VS ENVI Space XX System segregacji odpadów

 

• 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 ustawia się w pozycji 

wyjściowej
 

Nr art. Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 370 107 n n stal chromowana, matowa szt. 132,00 1 szt.

grupa produktowa 300 375

VS ENVI Kick

 

• możliwa integracja z systemami pojemników VS ENVI o wymiarach 230x382mm

Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: antracyt

Nr art. Szerokość x Wysokość x Głębokość mm JM Cena PLN JC

103 370 104 n n 361 x 161,5 x 209 szt. 175,50 1 szt.

grupa produktowa 300 375

VS ENVI Toolbox

NowościNowości

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370042
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370043
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370044
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370045
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370046
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370107
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370104
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• elegancki, minimalistyczny Design
• 3 warianty kolorystyczne
• łatwe i szybkie pozycjonowanie dzięki trzpieniowi 5mm ze sprężyną
• minimalna grubość półki: 16mm

Wykonanie: z blokadą
Otwór ø: 5 mm
Rodzaj montażu: wciskany

Nr art. Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 340 013 n n stal / tworzywo sztuczne niklowana / antracyt szt. 1,66 1 szt.

103 340 014 n n stal / tworzywo sztuczne niklowana / szara szt. 1,66 1 szt.

103 340 018 n n stal / tworzywo sztuczne niklowana / biała szt. 1,66 1 szt.

grupa produktowa 300 F53

Wspornik półki Kintai wciskany

 

Wymiary: 232 x 118 x 14,8 mm

Nr art. Typ Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 309 300 n Kiaro tworzywo sztuczne szara szt. 152,28 1 szt.

103 309 301 n Kiaro tworzywo sztuczne czarna szt. 152,28 1 szt.

grupa produktowa YMA YM1 YM2 YM3

Akcesoria

Nr art. Opis JM Cena PLN JC

103 313 657 KIMANA Zawias do klap, 3-częściowy, zamak niklowany kpl 24,55 1 kpl

103 313 658 n KIMANA Zawias do klap, 3-częściowy, zamak grafitowy kpl 30,00 1 kpl

103 340 019 n n KIMANA Zawias do klap, 3-częściowy, zamak czarny kpl 30,75 1 kpl

Siłownik do klap KIARO, z linką

Aluminiowy profil maskujący pasujący do podnośnika do klap KIARO.

Typ: Kiaro
Wymiary: 550 x 12,5 x 8 mm

Nr art. Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 309 302 n aluminium szara szt. 6,38 1 szt.

103 309 303 n aluminium czarna szt. 6,38 1 szt.

grupa produktowa YMA YM1 YM2 YM3

KIARO Profil maskujący

 

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103340013
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103340014
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103340018
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103309300
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103309301
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103313657
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103313658
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103340019
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103309302
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103309303
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• w szczególności nadaje się do klap w meblach łazienkowych i szafkach  
laboratoryjnych

Wskazówka:
Do ogranicznika klapy konieczne są dodatkowo 2 zawiasy puszkowe i zatrzask Mini-
Latch. Lekki nacisk na drzwi i okucie wychyla się o około 27°. Jeśli chcemy zamknąć 
szafkę, musimy docisnąć klapę aż zostanie ona zatrzymana przez zatrzask.

Zakres dostawy:
1 stopka kątowa
1 okrągły drążek z tulejką
2 podkładki
2 sprężyny spiralne
1 przykręcane łożysko

Kąt otwarcia: ok. 27°
Rodzaj montażu: przykręcany
Nośność: 5 kg

Nr art. Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 342 684 n stal niklowana kpl 72,70 1 kpl

grupa produktowa 300

Okucie uchylne Flap-Ex

Niewidoczny, stabilny i elastyczny panelowy system montażu:
• o niewielkiej wysokości zabudowy - nie wymaga dużej ilości miejsca
• z dokładnym osadzaniem
• gwarantujący dobre dopasowanie poprzez szczeliny 4,25mm
• posiadający w dolnej części wypustkę, np. do poprowadzenia kabla

Materiał: aluminium
Powierzchnia: błyszcząca
Długość: 2000 mm

Nr art. Wykonanie Wysokość mm Grubość mm JM Cena PLN JC

103 343 001 n n Basic 40 8 szt. 147,50 1 szt.

103 343 002 n n Small 25 5 szt. 110,00 1 szt.

grupa produktowa 300 F64

Solido Zawieszka listwowa do paneli Basic / Small 2000

 

Nowości

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103342684
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103343001
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103343002


6 www.schachermayer.pl| express 2019

Poziomy montaż uchwytu np. pomiędzy blatem roboczym a znajdującą się poniżej 
szufladą, pomiędzy szufladami lub pomiędzy frontem a korpusem.

Uchwyt listwowy Aktor profile poziome i pionowe C i L

 

 

 Materiał: aluminium
Powierzchnia: złoty mat

Nr art. Długość mm Wysokość mm Głębokość mm JM Cena PLN JC

103 304 207 n n 2500 68 23 szt. 201,50 1 szt.

grupa produktowa 300 F27

Akcesoria

Nr art. Opis JM Cena PLN JC

103 304 214 n n Zaślepka Aktor, profil C, tworzywo sztuczne, złoty mat szt 5,20 1 szt.

103 304 229 n n Narożnik wewnętrzny Aktor, profil C, tworzywo sztuczne, 
złoty mat

szt. 6,89 1 szt.

103 304 217 n n Narożnik zewnętrzny Aktor, profil C, tworzywo sztuczne, 
złoty mat

szt. 6,89 1 szt.

Uchwyt listwowy Aktor profil C poziomy

 Materiał: aluminium
Powierzchnia: złoty mat

Nr art. Długość mm Wysokość mm Głębokość mm JM Cena PLN JC

103 304 208 n n 2500 51 23 szt. 145,50 1 szt.

grupa produktowa 300 F27

Akcesoria

Nr art. Opis JM Cena PLN JC

103 304 215 n n Zaślepka Aktor, profil L, prawa, tworzywo sztuczne, złoty mat szt. 5,07 1 szt.

103 304 228 n n Zaślepka Aktor, profil L, lewa, tworzywo sztuczne, złoty mat szt. 5,07 1 szt.

103 304 216 n n Narożnik wewnętrzny Aktor, profil L, tworzywo sztuczne,  
złoty mat

szt. 12,32 1 szt.

103 304 218 n n Narożnik zewnętrzny Aktor, profil L, tworzywo sztuczne,  
złoty mat

szt. 12,32 1 szt.

Uchwyt listwowy Aktor Profil L poziomy

 

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304207
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304214
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304229
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304217
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304208
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304215
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304228
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304216
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304218
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Wskazówka:
na obu końcach widoczne miejsca obróbki powierzchni (2-3cm)

Materiał: aluminium
Powierzchnia: złoty mat

Nr art. Długość mm Wysokość mm Głębokość mm JM Cena PLN JC

103 304 206 n n 2500 62 22 szt. 232,50 1 szt.

grupa produktowa 300 301

Uchwyt listwowy profil C pionowy

 Materiał: aluminium
Powierzchnia: złoty mat

Nr art. Długość mm JM Cena PLN JC

103 304 223 n n 600 szt. 113,50 1 szt.

103 304 224 n n 1150 szt. 137,00 1 szt.

grupa produktowa 300 F27

Profil wypełniający do mocowania Profilu C - pionowego

 

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

Materiał: aluminium
Powierzchnia: złoty mat

Nr art. Długość mm Wysokość mm Głębokość. mm JM Cena PLN JC

103 304 205 n n 2500 46 22 szt. 164,50 1 szt.

grupa produktowa 300 301

Uchwyt listwowy Aktor profil L pionowy

 

Nowości

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304206
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304223
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304224
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304205
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 Materiał: aluminium
Powierzchnia: czarna anodowana
Grubość frontu: 19 mm
Rodzaj montażu: do wpuszczenia

Nr art. Długość Wysokość mm JM Cena PLN JC

103 303 195 n n 245 40 szt. 37,40 1 szt.

103 303 196 n n 295 40 szt. 39,20 1 szt.

103 303 197 n n 345 40 szt. 44,35 1 szt.

103 303 198 n n 395 40 szt. 46,00 1 szt.

103 303 199 n n 445 40 szt. 47,35 1 szt.

103 303 200 n n 495 40 szt. 48,65 1 szt.

103 303 201 n n 545 40 szt. 50,50 1 szt.

103 303 202 n n 595 40 szt. 52,20 1 szt.

103 303 203 n n 695 40 szt. 56,30 1 szt.

103 303 204 n n 795 40 szt. 70,80 1 szt.

103 303 205 n n 895 40 szt. 76,40 1 szt.

103 303 206 n n 995 40 szt. 81,80 1 szt.

103 303 207 n n 1095 40 szt. 82,50 1 szt.

103 303 208 n n 1195 40 szt. 83,20 1 szt.

103 303 209 n n 2500 40 szt. 195,00 1 szt.

grupa produktowa 300 F27

Uchwyt listwowy Grande

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

Nr art. Długość Wysokość mm JM Cena PLN JC

103 302 702 n n 245 11 szt. 30,95 1 szt.

103 302 703 n n 295 11 szt. 31,80 1 szt.

103 302 704 n n 345 11 szt. 35,75 1 szt.

103 302 705 n n 395 11 szt. 36,95 1 szt.

103 302 706 n n 445 11 szt. 37,90 1 szt.

103 302 707 n n 495 11 szt. 38,70 1 szt.

103 302 708 n n 545 11 szt. 40,05 1 szt.

103 302 709 n n 595 11 szt. 41,60 1 szt.

103 302 710 n n 695 11 szt. 53,40 1 szt.

103 302 711 n n 795 11 szt. 56,10 1 szt.

103 302 712 n n 895 11 szt. 59,20 1 szt.

103 302 713 n n 995 11 szt. 64,10 1 szt.

103 302 714 n n 1095 11 szt. 64,40 1 szt.

103 302 715 n n 1195 11 szt. 65,00 1 szt.

103 302 716 n n 2500 11 szt. 163,50 1 szt.

grupa produktowa 300 F27

Uchwyt listwowy Prego

 

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103303195
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103303196
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103303197
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103303198
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103303199
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103303200
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103303201
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103303202
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103303203
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103303204
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103303205
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103303206
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103303207
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103303208
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103303209
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103302702
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103302703
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103302704
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103302705
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103302706
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103302707
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103302708
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103302709
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103302710
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103302711
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103302712
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103302713
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103302714
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103302715
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103302716
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Nowości

 

 Materiał: odlew z żelaza
Powierzchnia: czarna

Nr art. Szerokość mm Rozstaw otworów mm JM Cena PLN JC

103 300 974 n 117 96 szt. 27,75 1 szt.

grupa produktowa 300 301

Uchwyt meblowy Art

 

 Materiał: odlew cynkowy

Nr art. Powierzchnia Szerokość mm Rozstaw otworów mm JM Cena PLN JC

103 301 360 n n brąz industrialny 185.8 160 szt. 27,50 1 szt.

103 301 361 n n żelazo industrialne 185.8 160 szt. 27,50 1 szt.

grupa produktowa 300 301

Uchwyt meblowy Flexo

 Materiał: odlew cynkowy

Nr art. Powierzchnia Szerokość mm JM Cena PLN JC

103 301 357 n n brąz industrialny 24 szt. 11,25 1 szt.

103 301 358 n n żelazo industrialne 24 szt. 11,25 1 szt.

grupa produktowa 300 301

Uchwyt meblowy Flexo

 

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300974
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103301360
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103301361
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103301357
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103301358
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 Materiał: odlew cynkowy
Powierzchnia: złoty mat

Nr art. Szerokość mm Rozstaw otworów mm JM Cena PLN JC

103 300 965 n n 236 192 / 224 szt. 34,55 1 szt.

103 300 966 n n 363 288 / 320 szt. 45,90 1 szt.

grupa produktowa 300 301

Uchwyt meblowy Fluid

 

 

 Materiał: odlew cynkowy

Nr art. Powierzchnia Szerokość 
mm

Rozstaw otworów 
mm

JM Cena PLN JC

103 300 926 n biała błyszcząca 350 256 / 288 / 320 szt. 91,80 1 szt.

103 300 927 n biała błyszcząca 223 160 / 192 szt. 58,50 1 szt.

103 300 928 n biała błyszcząca 158 64 / 96 / 128 szt. 46,15 1 szt.

103 300 929 n biała błyszcząca 54 16 / 32 szt. 23,65 1 szt.

103 300 930 n chromowana polerowana 350 256 / 288 / 320 szt. 111,00 1 szt.

103 300 931 n chromowana polerowana 223 160 / 192 szt. 67,40 1 szt.

103 300 932 n chromowana polerowana 158 64 / 96 / 128 szt. 55,40 1 szt.

103 300 933 n chromowana polerowana 54 16 / 32 szt. 27,25 1 szt.

103 300 934 n efekt stali nierdzewnej 350 256 / 288 / 320 szt. 122,50 1 szt.

103 300 935 n efekt stali nierdzewnej 223 160 / 192 szt. 72,40 1 szt.

103 300 936 n efekt stali nierdzewnej 158 64 / 96 / 128 szt. 58,90 1 szt.

103 300 937 n efekt stali nierdzewnej 54 16 / 32 szt. 29,65 1 szt.

grupa produktowa 300 301

Uchwyt meblowy Mogan

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300965
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300966
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300926
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300927
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300928
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300929
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300930
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300931
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300932
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300933
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300934
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300935
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300936
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300937
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Nowości/Aktualności

 Materiał: odlew cynkowy
Powierzchnia: złoty mat, lakierowana

Nr art. Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm JM Cena PLN JC

103 300 977 n n 25 25 28 szt. 15,80 1 szt.

grupa produktowa 300 301

Gałka meblowa Mini E

 

 Materiał: odlew cynkowy
Powierzchnia: złoty mat, lakierowana

Nr art. ø Głębokość mm JM Cena PLN JC

103 300 978 n n 25 28 szt. 13,40 1 szt.

grupa produktowa 300 301

Gałka meblowa Mini R

 

 

 Materiał: odlew cynkowy
Powierzchnia: złoty mat, lakierowana
Wykonanie: szerokość stopki 8 mm

Nr art. Szerokość mm Rozstaw otworów mm JM Cena PLN JC

103 300 987 n n 136 128 szt. 13,90 1 szt.

103 300 988 n n 200 192 szt. 19,75 1 szt.

103 300 989 n n 328 320 szt. 31,45 1 szt.

grupa produktowa 300 301

Uchwyt meblowy Basic

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300977
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300978
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300987
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300988
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103300989
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• wykonanie z metalu, kolor srebrny metalik
• nóż tarczowy falisty z polerowanym ostrzem, Ø 17 cm
• regulacja grubości cięcia do ok. 14 mm
• blokada przed złożeniem przy ustawionej grubości cięcia
• mechanizm wysuwający z samoczynną blokadą
• moc 65 W, napięcie 230 V
• gwarancja: 2 lata

Nr art. Typ Wykonanie JM Cena PLN JC

103 370 429 AES 62 SL podajnik po lewej stronie szt. 1.472,00 1 szt.

103 370 428 n AES 62 SR podajnik po prawej stronie szt. 1.472,00 1 szt.

grupa produktowa YMA YM1

Krajalnice metalowe AES 62 SR i SL do zabudowy
                                                       

                      

geprüfte
Sicherheit

TÜVRheinland
®

                      

• toster do zabudowy jest rozkładany za pomocą uchwytu i natychmiast jest gotowy 
do działania w otwartej szufladzie 
 
Cechy:

• regulacja stopnia opiekania z kontrolką LED
• wyłącznik bezpieczeństwa uaktywniany w momencie składania urządzenia
• moc: 850-950 W, napięcie: 220-240 V
• gwarancja: 2 lata
 

Nr art. Szer. x Wys. x Gł. mm Waga kg JM Cena PLN JC

103 370 440 178 x 75 x 400 2 szt. 948,00 1 szt.

grupa produktowa F08

Toster ET 10 do zabudowy

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370429
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370428
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370440
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Aktualności

 

• fajansowa przykrywka jest elementem zabudowy i samoczynnie zamyka pojemnik w 
momencie zamykania szafki - gdy szafka jest otwarta, pieczywo jest dostępne

Zakres dostawy:
Pojemnik na chleb
Pokrywa pojemnika
Rura nośna 600mm (długość regulowana)
Elementy prowadzące pokrywę

Nr art. Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 370 538 fajans kremowobiała szt. 1.042,00 1 szt.

grupa produktowa YMA YM1

Pojemnik na pieczywo do zabudowy „Ritter”

• do zamontowania w cokole meblowym przy wysokości cokołu min. 100mm
• niewielka wysokość konstrukcji = 105 mm

Zakres dostawy:
włącznie z 1 workiem filtrującym

Moc: 600 W
Napięcie: 220-240 V

Nr art. Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 370 291 n aluminium / stal efekt stali nierdzewnej szt. 1.503,00 1 szt.

grupa produktowa YMA YM1

Akcesoria

Nr art. Opis JM Cena PLN JC

103 370 292 RITTER Akcesoria do odkurzacza do zabudowy SES10 kpl 242,50 1 kpl

Odkurzacz do zabudowy SES 10
                                 

* Firma Ritter daje 5-cioletnią gwarancję producenta, licząc od daty zakupu, na wszystkie systemy do zabudowy Ritter, które 
zostały zakupione w ramach umowy o dzieło/zlecenia (do indywidualnie zaprojektowanej kuchni) i zmontowane lub wbudowane 
przez wykwalifikowanych monterów lub stolarzy. Dowodem zakupu jest rachunek uwzględniający zakup całej kuchni.  

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370538
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370291
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370292
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 Usługa: docięcie na wymiar za dodatkową opłatą
ø: 25 mm
Grubość materiału: 1 mm

Nr art. Materiał Powierzchnia Długość mm JM Cena PLN JC

103 385 035 n stal czarna lakierowana 3000 mm 13,15 1000 mm

grupa produktowa 300 F60

Drążek ubraniowy SR
           

 

 Zastosowanie: drążek ubraniowy ø 25 mm
ø: 52 mm

Nr art. Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 385 034 n stal czarna lakierowana szt. 7,83 1 szt.

grupa produktowa 300

Uchwyt ścienny WS1

                      

FE
           

Wkręt pokryty powłoką zmniejszającą tarcie. Główka typu SPAX MULTI z żeberkami 
frezującymi i hamującymi i gniazdem T-STAR plus z czopem prowadzącym. 
Szpic 4CUT.

Gniazdo: TX 20
 

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

104 490 120 n 3.5 16 13 7 2.1 szt. 5,76 100 szt.

grupa produktowa 400 430

Wkręt z główką stożkową do płyt wiórowych T-STAR plus

L

d
2 d
1

k

90
°

L1

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103385035
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103385034
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=104490120
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• okucie uniwersalne do zastosowania jako lewe i prawe
• możliwość indywidualnego dostosowania wysokości koszy
• zintegrowane amortyzacja oraz samodociąg w obu prowadnicach
• szablon montażowy: nie ma konieczonści wymiarowania podczas montażu w 

korpusie

Zakres dostawy:
okucie do szafki narożnej
4 kosze

Wykonanie: kosz Classic
Nośność: 8 kg na kosz
Materiał: metal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym RAL 9006

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

103 332 730 900 450 kpl 796,00 1 kpl 

103 332 731 1000 500 kpl 819,00 1 kpl 

103 332 732 1200 600 kpl 826,00 1 kpl 

grupa produktowa 300 340

Wysuw narożny VS COR Flex
                      

                     od 796,00
 PLN

Akcje

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103332730
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103332731
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103332732
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Nośność: 18 kg na półkę 

Nr art. Opis Wysokość mm Szer. frontu mm Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 379 282 n n Okucie 651-690 stal ocynkowana kpl 329,00 1 kpl

103 379 286 n n Zestaw półek 450 dno drewniane / reling stalowy biała / chromowana kpl 270,00 1 kpl

103 379 287 n n Zestaw półek 500 dno drewniane / reling stalowy biała / chromowana kpl 285,00 1 kpl

103 379 288 n n Zestaw półek 600 dno drewniane / reling stalowy biała / chromowana kpl 300,00 1 kpl

103 379 292 n n Zestaw półek 450 dno drewniane / reling stalowy szara  / RAL 9006 kpl 270,00 1 kpl

103 379 293 n n Zestaw półek 500 dno drewniane / reling stalowy szara  / RAL 9006 kpl 285,00 1 kpl

103 379 294 n n Zestaw półek 600 dno drewniane / reling stalowy szara  / RAL 9006 kpl 300,00 1 kpl

103 379 285 n n Cichy domyk tworzywo sztuczne szara kpl 99,00 1 kpl

grupa produktowa 300 340

 Cornerstone Swing (Cornerstone L)

        komplet od 599,00
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379282
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379282
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379282
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379282
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379282
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379282
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379282
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379282
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Akcje

                      

• półki odsunięte od korpusu oferują optymalny dostęp do przechowywanych rzeczy
• EasyFit: beznarzędziowy montaż półek na ramieniu nośnym
• 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

Nośność: 25 kg na półkę
Materiał: dno drewniane / reling stalowy
Powierzchnia: biała / RAL9006

Nr art. Wykonanie Szerokość korpusu 
mm

Szerokość frontu 
mm

JM Cena PLN JC

103 379 259 n lewe 900 450 kpl 795 ,00 1 kpl

103 379 260 n prawe 900 450 kpl 795,00 1 kpl 

103 379 261 n lewe 1000 500 kpl 816,00 1 kpl 

103 379 262 n prawe 1000 500 kpl 816,00 1 kpl 

103 379 263 n lewe 1000 600 kpl 838,00 1 kpl 

103 379 264 n prawe 1000 600 kpl 838,00 1 kpl 

grupa produktowa 300 340

Okucie narożne CORNERSTONE MAXX

                     od 795,00
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379259
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379260
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379261
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379262
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379263
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103379264
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• regulacja frontu w 3 płaszczyznach za pomocą mimośrodu
• zintegrowane amortyzator i samodociąg w obu prowadnicach
• metalowa pokrywa, którą można wykorzystać jako półkę na środki czystości

Wskazówka:
Istnieje możliwość zamówienia akcesoriów, takich jak pokrywy na kosze,  
pokrywy BIO z filtrem z aktywnym węglem oraz praktyczny uchwyt na worki.

Rodzaj montażu: z mocowaniem frontu
Materiał: tworzywo sztuczne / metal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym

Nr art. Wyposażenie podstawowe Szerokość korpusu mm JM Cena PLN JC

103 370 000 n pojemniki 2 x 16L 450 szt.  449,00 1 szt 

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

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

103 370 003 n pojemniki 2 x 22L 600 szt. 499,00 1 szt 

grupa produktowa 300 375

VS ENVI Space System segregacji odpadów

450>
           

500>
           

600>
           

900>
                      

                     od 449,00
 PLN

 

• filtruje i neutralizuje nieprzyjemne zapachy

Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: szara / zielona

Nr art. Zastosowanie JM Cena PLN JC

103 370 016 n Pojemnik 10L szt. 19,90 1 szt. 

grupa produktowa 300 375

VS ENVI Space Pokrywa BIO

                             19,90
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370000
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370001
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370002
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370003
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370016
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Akcje

Moduł szuflady organizacyjnej stanowiący uzupełnienie systemu segregacji odpadów 
VS ENVI Space. Szuflada VS ENVI Draw wyposażona jest w prowadnice z pełnym 
wysuwem, 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

Szerokość korpusu: 600 mm
Materiał: stal / tworzywo sztuczne
Powierzchnia: w kolorze srebrnym RAL9006

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

103 370 018 n pojemniki 1x2,7L / 1x1,2L 600 x 100 x 490 szt. 299,00 1 szt. 

grupa produktowa 300 375

VS ENVI Drawer Szuflada organizacyjna

500>
           

600>
           

                           299,00
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103370018
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Poziomy montaż uchwytu np. pomiędzy blatem roboczym a znajdującą się poniżej 
szufladą, pomiędzy szufladami lub pomiędzy frontem a korpusem.

Uchwyt listwowy Aktor profile poziome i pionowe C i L

 

 

 Materiał: aluminium
Powierzchnia: anodowana naturalnie

Nr art. Długość mm Wysokość mm Głębokość mm JM Cena PLN JC

103 304 040 5000 68 23 szt. 127,00 1 szt.

grupa produktowa 300 F27

Uchwyt listwowy Aktor profil C poziomy

 Materiał: aluminium
Powierzchnia: anodowana naturalnie

Nr art. Długość mm Wysokość mm Głębokość mm JM Cena PLN JC

103 304 041 5000 51 23 szt. 89,00 1 szt.

grupa produktowa 300 F27

Uchwyt listwowy Aktor profil L poziomy

 

                           127,00
 PLN

                             89,00
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304040
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304041
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 Wykonanie: bez śrub mocujących

Nr art.  Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 304 042  aluminium naturalna szt. 1,92 1 szt.

grupa produktowa 300 301

Narożnik mocujący Aktor profile C i L

                               1,92
 PLN

Akcje

 

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

Materiał: aluminium
Powierzchnia: anodowana naturalnie

Nr art. Długość mm Wysokość mm Głębokość mm JM Cena PLN JC

103 338 071 5000 62 22 szt. 155,00 1 szt.

grupa produktowa 300 301

Uchwyt listwowy profil C pionowy

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

Materiał: aluminium
Powierzchnia: anodowana naturalnie

Nr art. Długość mm Wysokość mm Głębokość mm JM Cena PLN JC

103 338 072 5000 46 22 szt. 104,00 1 szt.

grupa produktowa 300 301

Uchwyt listwowy Aktor profil L pionowy

 

                           104,00
 PLN

                           155,00
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103304042
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103338071
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103338072
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• design: front na zewnątrz korpusu
• opcjonalnie z amortyzatorem zamykania i otwierania
• możliwe warianty dwu- lub wielodrzwiowe - każde drzwi mogą być amortyzowane
• grubośći frontu: 19, 23 i 28 mm
• max. nośność 80 kg
• komfortowa regulacja wysokości od czoła ± 3mm

PS48 System drzwi przesuwnych

 

 

• mocowanie amortyzatora w szynie bieżnej ewentualnie na wózkach górnych
• minimalna szerokość skrzydła do zastosowania amortyzatora to 760 mm

Zakres dostawy:
komplet okuć
amortyzatory do wszystkich drzwi w kierunku zamknięcia i otwarcia

Design: front na zewnątrz korpusu
Nośność: 80 kg

Nr art. Ilość drzwi Grubość frontu mm Wykonanie JM Cena PLN JC

103 351 455 2 19 amortyzacja do 30 kg kpl 363,00 1 kpl

103 351 456 2 23 amortyzacja do 30 kg kpl 383,00 1 kpl

103 351 457 2 28 amortyzacja do 30 kg kpl 365,00 1 kpl

103 351 458 3 19 amortyzacja do 30 kg kpl 539,00 1 kpl

103 351 459 3 23 amortyzacja do 30 kg kpl 558,00 1 kpl

103 351 460 3 28 amortyzacja do 30 kg kpl 541,00 1 kpl

103 351 461 2 19 amortyzacja do 50 kg kpl 363,00 1 kpl

103 351 462 2 23 amortyzacja do 50 kg kpl 383,00 1 kpl

103 351 463 2 28 amortyzacja do 50 kg kpl 365,00 1 kpl

103 351 464 3 19 amortyzacja do 50 kg kpl 539,00 1 kpl

103 351 465 3 23 amortyzacja do 50 kg kpl 558,00 1 kpl

103 351 466 3 28 amortyzacja do 50 kg kpl 541,00 1 kpl

103 351 435 2 19 amortyzacja do 80 kg kpl 363,00 1 kpl

103 351 436 2 23 amortyzacja do 80 kg kpl 383,00 1 kpl

103 351 437 2 28 amortyzacja do 80 kg kpl 365,00 1 kpl

103 351 438 3 19 amortyzacja do 80 kg kpl 539,00 1 kpl

103 351 439 3 23 amortyzacja do 80 kg kpl 558,00 1 kpl

103 351 440 3 28 amortyzacja do 80 kg kpl 541,00 1 kpl

grupa produktowa 300 379

PS48 Komplet okuć z amortyzatorem

                     od 363,00
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351455
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351456
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351457
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351458
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351459
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351460
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351461
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351462
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351463
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351464
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351465
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351466
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351435
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351436
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351437
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351438
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351439
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351440
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Akcje

Zakres dostawy:
komplet okuć
stoper lewy/prawy do szyny bieżnej

Design: front na zewnątrz korpusu
Nośność: 80 kg

Nr art. Ilość drzwi Grubość frontu mm JM Cena PLN JC

103 351 429 2 19 kpl 227,00 1 kpl

103 351 430 2 23 kpl 246,00 1 kpl

103 351 431 2 28 kpl 229,00 1 kpl

103 351 432 3 19 kpl 335,00 1 kpl

103 351 433 3 23 kpl 355,00 1 kpl

103 351 434 3 28 kpl 337,00 1 kpl

grupa produktowa 300 379

PS48 Komplet okuć ze stoperem

 

           

• mocowanie za pomocą klipsa 103 351 412 (przykręcany) lub 103 351 425 (frezo-
wany)

Wymiary: 88 x 30 mm
Materiał: aluminium
Powierzchnia: naturalnie anodowana

Nr art. Długość mm Usługa JM Cena PLN JC

103 351 411 n 3050 brak możliwości docinania szt. 149,00 1 szt.

103 351 444 n 6100 docinanie na wymiar za dodatkową opłatą mm 53,00 1000 mm

grupa produktowa 300 379

PS48 Podwójna szyna bieżna

 

• pozycjonowanie w odstępie co 500 mm
 

Nr art. Rodzaj mocowania Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 351 412 n przykręcany tworzywo sztuczne czarna szt. 3,58 1 szt.

103 351 425 n wpuszczany tworzywo sztuczne czarna szt. 3,58 1 szt.

grupa produktowa 300 379

PS48 Klips do mocowania podwójnej szyny bieżnej

88

30

20

                     od 227,00
 PLN

                       od 53,00
 PLN

                               3,58
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351429
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351430
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351431
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351432
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351433
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351434
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351411
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351444
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351412
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351425
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• mocowanie za pomocą klipsa nr art. 103 351 384 (na wkręty) lub 103 351 385 (do 
wpuszczania)

Wykonanie: bez otworów
Materiał: aluminium
Powierzchnia: naturalnie anodowana
Wymiary: 48,5 x 59 mm

Nr art. Długość mm Usługa JM Cena PLN JC

103 351 382 n 3050 brak możliwości docinania szt. 147,00 1 szt.

103 351 397 n 6100 docinanie na wymiar za dodatkową opłatą mm 50,00 1000 mm

grupa produktowa 300 379

PS11 Podwójna szyna prowadząca, dolna

                       od 50,00
 PLN

• pozycjonowanie w odstępach co 500 mm
 

Nr art. Rodzaj mocowania Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 351 384 n przykręcany tworzywo sztuczne czarna szt. 4,45 1 szt.

103 351 385 n wciskany tworzywo sztuczne czarna szt. 4,45 1 szt.

grupa produktowa 300 379

PS40 Klips do mocowania szyny prowadzącej

 

Wskazówka:
Listwa uchwytowa łączy się wyłącznie z kompletem okuć z serii PS48 do drewna  
o grubości 28 mm: 103 351 356/362/353/359.

Rodzaj montażu: drzwi zewnętrzne
Grubość frontu: 19 mm

Nr art. Długość mm Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 351 339 n 2600 aluminium srebrna anodowana szt. 109,00 1 szt.

grupa produktowa 300 379

Szeroka listwa uchwytowa, wpuszczana

 

                           109,00
 PLN

                               4,45
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351382
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351397
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351384
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351385
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351339
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Wskazówka:
Listwa uchwytowa łączy się wyłącznie z kompletem okuć z serii PS48 do drewna  
o grubości 28 mm: 103 351 356/362/353/359.

Zastosowanie: drzwi wewnętrzne/zewnętrzne
Grubość frontu: 19 mm

Nr art. Długość mm Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 351 340 n 2600 aluminium srebrna  anodowana szt. 74,00 1 szt.

grupa produktowa 300 379

Wąska listwa uchwytowa, wpuszczana

 

Wskazówka:
Listwa uchwytowa łączy się wyłącznie z kompletem okuć z serii PS48 do drewna  
o grubości 28 mm: 103 351 356/362/353/359.

Zastosowanie: drzwi wewnętrzne
Grubość frontu: 19 mm

Nr art. Długość mm Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 351 338 n 2600 aluminium srebrna anodowana szt. 50,00 1 szt.

grupa produktowa 300 379

Przeciwlistwa uchwytowa, wpuszczana

                             74,00
 PLN

                             50,00
 PLN

 Materiał: tworzywo sztuczne

Nr art. Szerokość mm Wysokość mm Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 351 924 n 6.7 5 szara mb 0,59 1 mb

103 353 576 n 6.7 9 czarna mb 1,86 1 mb

grupa produktowa 300 F63

Uszczelka szczotkowa do aluminiowych uchwytów listwowych

 

                         od 0,59
 PLN

Akcje

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351340
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351338
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351924
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103353576
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 Typ: PS48

Nr art. Materiał JM Cena PLN JC

103 351 468 n tworzywo sztuczne kpl 0,48 1 kpl

grupa produktowa 300 379

PS48 Profil zaślepiający, zestaw klejący

 

 

 Długość: 3000 mm
Głębokość: 83 mm

Nr art.  Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 351 467 n tworzywo sztuczne szara mm 13,99 1000 mm

grupa produktowa 300 379

PS48 Profil zaślepiający, tworzywo sztuczne szare

24

83

                             13,99
 PLN

                               0,48
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351468
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103351467
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Montaż bezpośrednio do sufitu lub do ściany za pomocą kątowników, które należy 
zamówić osobno. Przy montażu do ściany i grubości drzwi od 25 mm, szyna bieżna 
musi być odpowiednio odsunięta od ściany.

Zakres dostawy:
1 szyna bieżna
2 wózki rolkowe
2 kołnierze nośne
2 odbojniki
1 prowadnik podłogowy

Materiał szyny bieżnej: aluminium srebrno anodowane

Nr art. Długość szyny bieżnej mm Nośność kg JM Cena PLN JC

102 245 202 n 1800 80 kpl 259,00 1 kpl

102 245 203 n 2000 80 kpl 264,00 1 kpl

102 245 205 n 2500 80 kpl 279,00 1 kpl

grupa produktowa 200 280 C80

Okucie do drzwi przesuwnych solido 80

Zakres dostawy:
2 wózki
2 ciche domyki
2 kołnierze nośne lub 1 profil nośny do niskiej zabudowy (aluminium)
1 prowadnik dolny

Wykonanie: z kołnierzem nośnym i obustronnym cichym 
domykiem

Nr art.  Nośność kg JM Cena PLN JC

102 245 984 n 80 kpl 354,00 1 kpl

grupa produktowa 200 280 C80

Zestaw okuć solido 80 z cichym domykiem, bez szyny bieżnej

 

                     od 259,00
 PLN

                           354,00
 PLN

Akcje

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=102245202
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=102245203
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=102245205
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=102245984
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Zakres dostawy:
2 wózki
2 kołnierze nośne
2 stopery
1 prowadnik dolny

Nr art.  Nośność kg JM Cena PLN JC

102 245 206 n 80 kpl 159,00 1 kpl

grupa produktowa 200 280 C80

Zestaw okuć solido 80, bez szyny bieżnej

 

do montażu sufitowego i ściennego, dzięki nakładanym kątownikom.

Usługa: docinanie na wymiar za dodatkową opłatą

Nr art.  Długość mm Materiał JM Cena PLN JC

102 246 260 n  6000 aluminium srebrne anodowane mm 63,00 1000 mm

grupa produktowa 200 280 C80

Szyna bieżna solido 80
           

Ø5,5

34
,2

31

                           159,00
 PLN

                             63,00
 PLN

• do szklanych drzwi przesuwnych ze szkła ESG
• jednoskrzydłowe
• montaż ścienny
• zwarta konstrukcja
• blenda na zatrzask

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

Zakres dostawy:
1 szyna bieżna bez elementów bocznych
1 blenda
4 adapter do blend
2 wózki rolkowe
2 amortyzatory cichego domyku
1 prowadnik podłogowy
2 zaślepki
1 para uchwytów muszelkowych (otwór w szkle 50 mm)

Grubość tafli szklanej od: 8 mm
Grubość tafli szklanej do: 10 mm
Nośność: 50 kg

Nr art. Długość szyny bieżnej mm Materiał JM Cena PLN JC

102 287 726 n 2000 aluminium srebrne anodowane kpl 559,00 1 kpl

102 288 085 n 2000 aluminium czarne anodowane kpl 698,00 1 kpl

grupa produktowa 200 280 C83

Komplet okuć GT-L 50

GLASGL

           

                     od 559,00
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=102245206
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=102246260
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=102287726
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=102288085
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Wskazówka:
-rozety są dołączone luzem
-kolor powierzchni pochwytu pasuje do okuć drzwi przesuwnych SOLIDO i HELM

Rodzaj montażu: dwustronny
Akcesoria montażowe: włącznie z mocowaniem do szkła i drewna
Materiał: aluminium

Nr art. Długość całkowita 
mm

Rozstaw 
otworów mm

Powierzchnia JM Cena PLN JC

102 284 163 n n 350 250 srebrna anodowana pr 172,00 1 pr

102 284 164 n n 350 250 efekt stali nierdzewnej pr 187,00 1 pr

102 284 165 n n 350 250 czarna matowa pr 179,00 1 pr

grupa produktowa 200 295

Pochwyt drzwiowy 8142

 

                     od 172,00
 PLN

Akcje  

• do klap otwieranych do dołu
• do zastosowania w połączeniu z zawiasami do klap i zawiasami splatanymi
• przytrzymuje klapę w pozycji zamkniętej
• regulowana prędkość otwarcia klapy

Nr art. Kierunek Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 337 450 n lewy stal niklowana szt. 34,50 1 szt.

103 337 451 n prawy stal niklowana szt. 34,50 1 szt.

grupa produktowa 300 F56

Konieczne artykuły dodatkowe

Nr art. Opis JM Cena PLN JC

103 337 454 n LAMP® Kątownik montażowy do frontów drewnianych, stal 
niklowana

szt. 4,21 1 szt.

LAMP® Podnośnik NSDX - 10

 

                             34,50
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=102284163
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=102284164
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=102284165
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103337450
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103337451
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103337454
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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 = włącz/wyłącz
-długie dotknięcie = przyciemnianie
Wszystkie źródła światła podłączone do głównego źródła światła z sensorem 
dotykowym także będą włączane/wyłączane/przyciemniane).

Wykonanie: zestaw 3-częściowy z dotykowym źródłem światła  
i zasilaczem 15W

Rodzaj montażu: nasuwane
Barwa światła: 3800K neutralna biel
Strumień światła (Lumen): 3 x 1

Nr art. Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 374 452 tworzywo sztuczne efekt stali nierdzewnej kpl 299,00 1 kpl

103 374 453 tworzywo sztuczne czarna kpl 299,00 1 kpl

grupa produktowa 300 361

Oświetlenie podszafkowe Skate 3.0 12V/DC
                                 

ŚCIEMNIACZ 
DOTYKOWY

           

2m
           

LED
           

12 VDC
           

                           299,00
 PLN

ŚCIEMNACZ 

AKCESORIA DODATKOWE
           

ŚCIEMNIACZ 
DOTYKOWY

           

2m
           

LED
           

12 VDC
           

Włączenie następuje poprzez dotknięcie diody LED znajdującej się na środku sensora. 

Funkcja włączania: krótkie dotknięcie = włącz/wyłącz, długie dotknięcie (przytrzy-
manie) = przyciemnianie

Wskazówka: Pasuje do wszystkich rodzajów opraw LED o tym samym oznaczeniu 
(patrz piktogram). Włącznik podpięty jest między zasilaczem a źródłem światła.

Nr art. Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 376 709 n tworzywo sztuczne czarna szt. 69,00 1 szt.

103 376 734 tworzywo sztuczne kolor aluminium szt. 69,00 1 szt.

103 376 735 tworzywo sztuczne biała szt. 69,00 1 szt.

grupa produktowa 300 360

Włącznik sensoryczny LED Touch Me 12 V/DC

                             69,00
 PLN

Zapytaj naszego przedstawiciela
o specjalne warunki ekspozycyjne! 

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103374452
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103374453
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103376709
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103376734
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103376735
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Akcje

Czujnik podczerwieni można ustawić na dwojakie działanie:
-jako bezdotykowy włącznik/ściemniacz - włączenie światła następuje poprzez 
przesunięcie dłonią w pobliżu czujnika a przyciemnienie światła poprzez przytrzymanie 
dłoni przed czujnikiem 
-jako bezdotykowy przełącznik - przy otwartych drzwiach światło zostanie zapalone, 
przy zamkniętych - zgaszone

Do ustawienia odpowiedniego trybu służy mikrowłącznik znajdujący się na tylnej 
ściance czujnika. Czujnik jest podpięty pomiędzy zasilaczem a oprawą.

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

Rodzaj montażu: przyklejany lub wpuszczany
Moc: 15 W 
Napięcie: 12 V/DC

Nr art. Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 371 334 tworzywo sztuczne biała szt. 59,00 1 szt.

grupa produktowa 300 360

Czujnik podczerwieni LED 12 V/DC
                                 

LED
           

ON/OFF
           

CZUJNIK 
DRZWIOWY

           

2m
           

LED
           

12 VDC
           

24 VDC
           

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

Wskazówka:
do ustawienia odpowiedniego trybu służy mikrowłącznik znajdujący się na tylnej ściance 
czujnika. Czujnik jest montowany między zasilaczem a oprawą.

Zakres dostawy:
włącznie z kablem zasilania i rozdzielaczem pasującymi do systemu 12 V/DC i 24 V/DC 
(patrz piktogram)

Rodzaj montażu: przyklejany lub wpuszczany
Moc: 24 W przy napięciu 12V/DC,  

48 W przy napięciu 24V/DC
Maksymalna moc: 48 W

Nr art. Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

103 377 993 n tworzywo sztuczne czarna szt. 69,00 1 szt.

grupa produktowa 300 376

Czujnik podczerwieni LED SD 2.0 12/24 V/DC

                             59,00
 PLN

                             69,00
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103371334
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=103377993
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Z szczękami z żeliwa ciągliwego, wyprofilowaną szyną stalową i plastikowymi 
nakładkami ochronnymi. Niedrogi zacisk śrubowy o jakości wykonania typowej dla firmy 
Bessey. Siła zaciskania do 5500 N.
 

Nr art. Rozpiętość mm Wysięg mm Szyna mm JM Cena PLN JC

101 190 240 n 160 80 25 x 6 szt. 46,00 1 szt.

101 190 241 n 200 80 25 x 6 szt. 47,00 1 szt.

101 190 242 n 250 100 27 x 7 szt. 64,00 1 szt.

101 190 243 n 300 120 29 x 9 szt. 72,00 1 szt.

101 190 244 n 400 120 29 x 9 szt. 78,00 1 szt.

101 190 245 n 500 120 29 x 9 szt. 84,00 1 szt.

101 190 246 n 600 120 29 x 9 szt. 86,00 1 szt.

101 190 247 n 800 120 29 x 9 szt. 99,00 1 szt.

101 190 248 n 1000 120 29 x 9 szt. 111,00 1 szt.

101 190 249 n 1250 120 29 x 9 szt. 133,00 1 szt.

101 190 250 n 1500 120 29 x 9 szt. 143,00 1 szt.

grupa produktowa A58

Zacisk śrubowy z żeliwa ciągliwego

                       od 46,00
 PLN

Kąt rozwarcia regulowany łatwo i wygodnie, bezstopniowo do 100 mm.  
Zastępuje 4 standardowe zaciski do klejenia o różnych rozmiarach.  
Stała siła ściskająca, ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt.
Dzięki miękkim podkładkom delikatne materiały są efektywnie chronione.
 

Nr art. Zakres roboczy mm Wysięg mm JM Cena PLN JC

101 190 484 n 55 37 szt. 22,69 1 szt.

101 190 485 n 100 50 szt. 28,05 1 szt.

grupa produktowa A58

Zacisk sprężynowy Varioclippix XV

 

                       od 22,69
 PLN

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

Nr art. Zakres roboczy mm Wysięg mm JM Cena PLN JC

101 190 480 n 25 30 szt. 7,10 1 szt.

101 190 481 n 35 37 szt. 9,94 1 szt.

101 190 482 n 50 50 szt. 14,89 1 szt.

101 190 483 n 75 70 szt. 19,87 1 szt.

grupa produktowa A58

Zacisk sprężynowy Clippix XC

 

                         od 7,10
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190240
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190241
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190242
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190243
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190244
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190245
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190246
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190247
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190248
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190249
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190250
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190484
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190485
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190480
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190481
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190482
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190483
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Akcje

 

Komfortowa, dwuelementowa rękojeść ze zintegrowaną funkcją cofania.  
Po naciśnięciu przycisku ścisk można błyskawicznie zmienić w rozpieracz.
Siła zaciskania max. 120 kg.

Obszar zastosowania: obróbka drewna.

Wysięg: 100 mm
 

Nr art. Rozpiętość mm Zakres rozpierania mm JM Cena PLN JC

101 190 373 n 150 210-410 szt. 73,00 1 szt.

101 190 374 n 300 210-560 szt. 87,00 1 szt.

101 190 375 n 450 210-710 szt. 90,00 1 szt.

101 190 376 n 700 210-960 szt. 101,00 1 szt.

101 190 377 n 900 210-1175 szt. 112,00 1 szt.

grupa produktowa A59

Ścisk jednoręczny

                       od 73,00
 PLN

 

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

Nr art. do grubości płyty do mm JM Cena PLN JC

101 190 010 n 40 pr 92,00 1 pr

101 190 011 n 70 pr 156,00 1 pr

grupa produktowa A59

Chwytak do płyt

                       od 92,00
 PLN

 

Wspornik do szybkiego i bezpiecznego montażu. Płynna regulacja naprężania 
wykonywana jest poprzez obrót drążka. Antypoślizgowe, elastyczne nakładki gumowe 
7 x 9 cm, znajdujące się na obu końcach wspornika, można dodatkowo przymocować 
za pomocą 4 śrub.
 

Nr art. Nośność kg Zakres wysuwania mb JM Cena PLN JC

101 143 005 n max. 180 0.65-1.15 szt. 94,00 1 szt.

101 143 006 n max. 180 1.01-1.77 szt. 108,00 1 szt.

101 143 007 n max. 180 1.6-2.9 szt. 120,00 1 szt.

101 143 008 n max. 50 1.95-3.65 szt. 160,00 1 szt.

grupa produktowa A00

Wspornik montażowy

                       od 94,00
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190373
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190374
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190375
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190376
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190377
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190010
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101190011
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101143005
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101143006
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101143007
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101143008
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Wyprodukowany z wysokiej jakości drewna lipowego. To drewno daje się łatwo ostrzyć 
i oferuje optymalną kombinację stabilności i elastyczności. Wkład 2H pozwoli na 
dokładne i odporne na warunki zewnętrzne kreślenie i zaznaczanie na drewnie, kartonie, 
papierze, itp...

Wykonanie: wkład 2H

Nr art. Długość mm JM Cena PLN JC

101 104 385 n 240 szt. 1,99 1 szt.

grupa produktowa A00 A19

Ołówek stolarski

 

Wyprodukowany z wysokiej jakości drewna lipowego. To drewno daje się łatwo ostrzyć 
i oferuje optymalną kombinację stabilności i elastyczności. Pozwoli na zapisywanie na 
chropowatych, twardych powierzchniach, takich jak cegła, kamień czy beton.  
Odporny na warunki atmosferyczne.

Wykonanie: wkład 6H

Nr art. Długość mm JM Cena PLN JC

101 104 383 n 240 szt. 2,21 1 szt.

grupa produktowa A00 B99

Ołówek budowlany

                                 

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.

Końcówka: Phillips, Pozidriv, Torx

Nr art. Wielkość zestawu JM Cena PLN JC

101 108 144 37-częściowy szt.  59,00 1 szt.

grupa produktowa ANT

Zestaw bitów 37-częściowy

                             59,00
 PLN

                               2,21 
PLN

                               1,99
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101104385
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101104383
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101108144
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Okrągły, przelotowy trzpień, z zabierakiem i czarną, precyzyjną końcówką.  
Dwukomponentowa rękojeść z oznaczeniem wielkości i opcjonalną płytką do pobijania.

Zawartość:  
po 1 szt. z końcówką płaską, bez płytki do pobijania 3,0 x 75, 4,0 x 100 mm
po 1 szt. z końcówką płaską, z płytką do pobijania 5.5 x 100, 6.5 x 125 mm
po 1 szt. z końcówką Philips, z płytką do pobijania 1/75, 2/100 mm

Końcówka: płaska/krzyżakowa Phillips

Nr art. Wielkość zestawu Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

101 156 548 n 6-częściowy stal S2 chromowana szt. 65,00 1 szt.

grupa produktowa A66

Zestaw śrubokrętów z końcówką płaską/krzyżakową Philips
                      

Okrągły, przelotowy trzpień, z zabierakiem i czarną, precyzyjną końcówką.  
Dwukomponentowa rękojeść z oznaczeniem wielkości i opcjonalną płytką do pobijania.

Zawartość: 
po 1 szt. z końcówką płaską, bez płytki do pobijania, 3,0 x 75, 4,0 x 100 mm
po 1 szt. z końcówką płaską, z płytką do pobijania, 5,5 x 100, 6,5 x 125 mm
po 1 szt. z końcówką Pozidriv, z płytką do pobijania 1/75, 2/100 mm

Końcówka: płaska/krzyżakowa Pozidriv

Nr art. Wielkość zestawu Materiał Powierzchnia JM Cena PLN JC

101 156 549 n 6-częściowy stal S2 chromowana szt. 65,00 1 szt.

grupa produktowa A66

Zestaw śrubokrętów z końcówką płaską/krzyżakową Pozidriv
                      

Okrągły trzpień, chromowany, z czarną, precyzyjną końcówką.  
2-komponentowa rękojeść z oznaczeniem wielkości.

Zawartość: po 1 szt. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40.

Końcówka: Torx®
Materiał: stal S2
Powierzchnia: chromowana

Nr art. Wielkość zestawu JM Cena PLN JC

101 156 550 n 6-częściowy szt. 51,00 1 szt.

grupa produktowa A66

Zestaw śrubokrętów z końcówką Torx®
           

                             65,00
 PLN

                             51,00
 PLN

                             65,00
 PLN

Akcje

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101156548
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101156549
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101156550


36 www.schachermayer.pl| express 2019

           

W kasecie z tworzywa sztucznego z uchem.

Pieczęć PGM jest gwarancją: zachowania najsurowszych tolerancji, wymiarów wierc-
onych otworów, pewnego osadzenia kołków.

Materiał: HM
Uchwyt: cylindryczny

Nr art. Wielkości ø mm Wielkość zestawu JM Cena PLN JC

101 115 035 n 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 5-częściowy zest. 29,50 1 zest.

grupa produktowa A66

Zestaw wierteł do kamienia Long Life

           

Wiertła do betonu Profi Beton z węglików spiekanych w kasecie z tworzywa sztucznego 
lub metalu.

Pieczęć PGM jest gwarancją: zachowania najsurowszych tolerancji, wymiarów wierco-
nych otworów, pewnego osadzenia kołków.

Materiał: HM
Uchwyt: cylindryczny

Nr art. Wielkości ø mm Wielkość zestawu JM Cena PLN JC

101 115 135 n 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 5-częściowy zest. 49,00 1 zest.

101 115 136 n 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 6,0 / 8,0 / 8,0 / 10,0 8-częściowy zest. 69,00 1 zest.

grupa produktowa A66

Zestaw wierteł do betonu Profi Beton

101 115 135101 115 136

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

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

Nr art. Wielkość zestawu JM Cena PLN JC

101 106 373 n 8-częściowy zest. 115,00 1 zest.

grupa produktowa A66

HSS Cobalt Spiralne wiertła do drewna

 

                           115,00
 PLN

                       od 49,00
 PLN

                             29,50
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101115035
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101115135
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101115136
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101106373
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Z końcówką centrującą, 2 narzynkami, 2 ostrzami i cylindrycznym trzonem.

Zastosowanie: twarde drewno, tworzywo sztuczne, płyty meblowe
Uchwyt: cylindryczny
Materiał: HM
Długość trzonu: 30 mm

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

101 145 104 n 35 90 10 szt. 79,00 1 szt.

grupa produktowa A00 A92

Wiertło ECO-LINE

 

 

Zestaw popularnych wierteł artystycznych, dostarczany w drewnianej kasecie.

Zastosowanie: twarde drewno, płyty meblowe, tworzywo sztuczne
Materiał: HM
Uchwyt: cylindryczny

Nr art. Wielkości ø mm Wielkość zestawu JM Cena PLN JC

101 108 563 n 15 / 20 / 25 / 30 / 35 5-częściowy zest. 213,00 1 zest.

grupa produktowa A66

Zestaw wierteł ECO-LINE

 

Ze szpicem centrującym, dwoma narzynkami, dwoma głównymi nożami i cylindrycznym 
trzonem, przeznaczony do wiertarek ręcznych i stacjonarnych.

Zastosowanie: tworzywa sztuczne i płyty
Materiał: HM
Długość trzonu: 30 mm
Uchwyt: cylindryczny

Nr art. Wiertło ø mm Długość całkowita 
mm

Trzon ø mm JM Cena PLN JC

101 191 285 n 35 90 10 szt. 149,00 1 szt.

grupa produktowa A00 A92

Wiertło

                           149,00
 PLN

                           213,00
 PLN

                             79,00
 PLN

Akcje

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101145104
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101108563
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101191285
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Pierścień ze śrubą zaciskową do ustawiania głębokości wiercenia. W szczególności 
nadaje się do dyblowania i wierteł spiralnych do drewna.
 

Nr art. do wiertła ø mm Zewnątrz ø mm JM Cena PLN JC

101 191 200 n 3 10 szt. 17,50 1 szt.

101 191 201 n 4 10 szt. 12,00 1 szt.

101 191 202 n 5 10 szt. 12,00 1 szt.

101 191 203 n 6 12 szt. 13,50 1 szt.

101 191 205 n 8 16 szt. 15,50 1 szt.

101 191 207 n 10 20 szt. 19,00 1 szt.

101 191 208 n 12 22 szt. 23,00 1 szt.

grupa produktowa A00 A92

Ogranicznik głębokości wiercenia

 

Za pomocą krzywika mozna szybko, dokładnie i czysto frezować krawędzie, 
łuki oraz nietypowe kształty. Jego zastosowanie jest praktycznie nieograniczone. 
Krzywik wykonany jest z wysokoplastycznego tworzywa sztucznego, dzięki czemu 
można go dowolnie wyginać, nie tracąc jego właściwości elastycznych. Jest idealnym 
narzędziem dla stolarzy, blacharzy samochodowych, jak równiez dla osób zajmujących 
się urządzaniem wnętrz.

Wykonanie: 18x18 mm
Materiał: wysokoplastyczne, niełamliwe tworzywo sztuczne

Nr art. Długość mm JM Cena PLN JC

101 188 060 n 1000 szt. 290,00 1 szt.

101 188 061 n 2000 szt. 580,00 1 szt.

grupa produktowa B00 B01

Krzywik FISCH Kurvenlinfix Standard

 

                     od 290,00
 PLN

                       od 12,00
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101191200
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101191201
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101191202
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101191203
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101191205
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101191207
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101191208
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101188060
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101188061
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Materiał: stal wysokowęglowa

Nr art. Zastosowanie Długość uzębienia mm Długość całkowita mm Zawartość szt. JM Cena PLN JC

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

56 83 5 opak. 19,00 1 opak.

101 180 661 n drewno miękkie, płyty wiórowe, 
stolarskie, pilśniowe 3-30mm, 
tworzywa sztuczne ø< 30 mm

74 100 5 opak. 23,00 1 opak.

101 180 662 n drewno miękkie, płyty wiórowe, 
stolarskie, pilśniowe 3-30mm, 
tworzywa sztuczne ø< 30 mm

74 100 100 opak. 390,00 1 opak.

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

74 100 5 opak. 28,00 1 opak.

101 180 664 n drewno miękkie, płyty wiórowe, 
stolarskie, pilśniowe 10-45mm

74 100 5 opak. 23,00 1 opak.

101 180 665 n drewno miękkie, płyty wiórowe, 
stolarskie, pilśniowe 10-45mm

74 100 25 opak. 85,00 1 opak.

101 180 667 n drewno miękkie, płyty wiórowe, 
stolarskie, pilśniowe 10-65mm

91 117 5 opak. 20,00 1 opak.

grupa produktowa A00 B03

Brzeszczot do drewna

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

Znak kontroli EG: dokładność II

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

101 167 700 n 3 16 szt. 5,67 1 szt.

101 167 701 n 5 19 szt. 8,40 1 szt.

101 167 699 n 5 25 szt. 11,92 1 szt.

101 167 702 n 8 25 szt. 16,17 1 szt.

grupa produktowa A65

Miara zwijana

 

                         od 5,67
 PLN

                       od 19,00
 PLN

Akcje  

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101180660
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101180661
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101180662
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101180663
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101180664
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101180665
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101180667
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101167700
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101167701
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101167699
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101167702
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Wysokiej jakości, trwała i wydajna tarcza do cięcia w połączeniu z wysokim 
bezpieczeństwem użytkowania produktu.

Otwór mocowania: 22,23 mm
Zastosowanie: stal i stal nierdzewna
Wykonanie: płaska

Nr art. ø mm Grubość mm Max. ilość obrotów obr/min JM Cena PLN JC

101 125 004 n 125 2 12200 szt. 3,73 1 szt.

101 125 002 n 230 2.5 6640 szt. 7,71 1 szt.

grupa produktowa A00 B99

Tarcza do cięcia
                      

Noż z wyłamywanymi ostrzami, wąskim, ergonomicznym, dwukomponentowym 
uchwytem, stalową prowadnicą ostrza, automatyczną blokadą ostrza i zapasowymi 
ostrzami w uchwycie. Zapasowe ostrza wykonane są z wysokowęglowej stali.

Zakres dostawy:
5 profesjonalnych noży z ostrzem 18mm
10 pudełek po 10 wymiennych ostrzy w każdym
 

Nr art. Szerokość ostrza mm Długość mm JM Cena PLN JC

101 108 029 18 175 zest.  79,00 1 zest.

grupa produktowa ANT

SOLIDO Zestaw noży 15-częściowy

 

                         od 3,73
 PLN

                             79,00
 PLN

Hartowane indukcyjnie ostrza, szczęki chromowane matowe, uchwyt z 2-komponen-
towego tworzywa sztucznego z powłoką antypoślizgową.

Uchwyt: dwukolorowy, wielokomponentowy
Powierzchnia: chromowana

Nr art. Długość mm JM Cena PLN JC

101 160 838 n 160 szt. 45,00 1 szt.

101 160 839 n 180 szt. 51,00 1 szt.

grupa produktowa A00 B99

Kombinerki

 

                       od 45,00
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101125004
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101125002
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101108029
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101160838
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101160839
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Dopasowana ochrona słuchu. SmartFit stosuje zaawansowane materiały, które reagują 
na temperaturę ciała wewnątrz ucha. SmartFit, po rozgrzaniu się, przyjmuje kształt 
kanału słuchowego. Po wyciągnięciu z ucha SmartFit powraca do swojego pierwotnego 
kształtu i może być ponownie użyty. Zatyczki są przechowywane w płaskim i poręcz- 
nym etui. Unikalne rozwiązanie umożliwiające odczepienie sznurka, którym połączone 
są zatyczki.
 

Nr art. Izolacja akustyczna JM Cena PLN JC

101 170 115 n SNR = 30 dB pr 4,62 1 pr

grupa produktowa AS0

Zatyczki ochronne do uszu Smartfit

 

Chroniące uszy zatyczki na pałąku polecamy osobom, które standardowe zatyczki 
muszą często wkładać i wyjmować z uszu. Pałąk z zatyczkami można wygodnie nosić 
pod brodą lub z tyłu głowy.
 

Nr art. Izolacja akustyczna Waga g JM Cena PLN JC

101 170 140 n SNR = 26dB 13 szt. 22,95 1 szt.

grupa produktowa AS0

Zatyczki do uszu 1310 na pałąku

 

Maska spełniająca warunki nowej normy EN 149: 2001! Chroni przed szkodliwymi dla 
zdrowia pyłami do 4 x NDS.

Z żółtą, gumową opaską, bez zaworu
 

Nr art. Klasa filtra Poziom ochrony Typ JM Cena PLN JC

101 170 504 n P1 FFP1 8710 szt. 4,09 1 szt.

grupa produktowa AS0

Maska przeciwyłowa 8710

 

                               4,62
 PLN

                               4,09
 PLN

                             22,95
 PLN

Akcje  

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101170115
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101170140
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101170504
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Maska spełniająca warunki nowej normy EN 149: 2001! Zawór skutecznie zmniejsza 
gromadzenie się ciepła pod maską i ułatwia oddychanie. Maska chroni przed szkod-
liwymi dla zdrowia pyłami, mgłami i wodnymi aerozolami do 10 x NDS.

Niebieskie gumowe paski, z zaworem.
 

Nr art. Klasa filtra Poziom ochrony Typ JM Cena PLN JC

101 170 505 n P2 FFP2 8822 szt. 11,21 1 szt.

grupa produktowa AS0

 Maska przeciwpyłowa 8822

 

Maska ochronna z wydajnym zaworem chroniąca przed pyłami do 30 x NDS.  
Duża powierzchnia maski, regulowana blaszka nosowa, czterpunktowo regulowane 
paski mocujące. Maksymalne filtrowanie przy jednoczesnych minimalnych oporach 
powietrza.
 

Nr art. Klasa filtra Poziom ochrony Typ JM Cena PLN JC

101 170 507 n P3 FFP3 8835+ szt. 35,14 1 szt.

grupa produktowa AS0

Maska przeciwpyłowa 8835+ P3

                             11,21
 PLN

                             35,14
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101170505
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101170507
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Profesjonalna jakość z bezszwowej przędzy i pokryta lateksem wewnętrzna 
strona rękawic dają wysoki komfort noszenia. Dobre dopasowanie i wysoki komfort 
noszenia. Pewny chwyt nawet mokrych przedmiotów.
Obszar zastosowania: obróbka metali, przemysł drzewny, transport i logistyka, reali-
zacja i pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych, budownictwo i rzemiosło.

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

Nr art. Rozmiar Kolor JM Cena PLN JC

101 175 473 n 8 czerwony / szary pr 4,50 1 pr

101 175 474 n 9 czerwony / szary pr 4,50 1 pr

101 175 475 n 10 czerwony / szary pr 4,50 1 pr

grupa produktowa AS0 AS1

Rękawice ochronne Eco Grip
           

Rozgałęźnik można używać na placu budowy lub jako stałe źródło prądu na zewnątrz 
bydynków. Gniazda 230V mają samozamykające się wieczka, są umieszczone pod 
kątem 45° i chronione przed kurzem i rozbryzgami zgodnie z normą IP54. Rozgałęźnik 
posiada 2-metrowy kabel przyłączeniowy z neoprenu, podświetlony dwubiegunowy 
włącznik z bryzgoszczelną osłoną i stabilny uchwyt do zawieszania lub mocowania.

Poziom ochrony: IP54

Nr art. Wejście Moc wyjściowa JM Cena PLN JC

101 182 066 n 2-metrowy kabel H07RN-F 3G1,5 5 gniazd 16A/230V szt. 67,00 1 szt.

grupa produktowa A81

Rozgałęźnik 5-gniazdowy Super-Solid SL 544 DE IP44

IP 54
           

Bezszwowe rękawice wykonane z poliestru, włókna szklanego, włókna HPPE i elastanu, 
z powłoką z pianki nitrylowej; dobrze dopasowane, odporne na przeciecięcie (5 poziom 
odporności), z wzmocnioną ochroną kciuka i palca wskazującego, zapewniąjace 
pewny chwyt gładkich przedmiotów, odporne na oleje.

Obszar zastosowania: prace montażowe

Materiał: poliester / włókno szklane / HPPE / elastan
Norma: EN 388
Kategoria: kategoria II

Nr art. Rozmiar Kolor JM Cena PLN JC

101 175 441 n 9 żółty / czarny pr 24,00 1 pr

101 175 442 n 10 żółty / czarny pr 24,00 1 pr

101 175 443 n 11 żółty / czarny pr 24,00 1 pr

grupa produktowa AS0 AS1

Rękawice ochronne Master Cut 5 Plus
           

                             67,00
 PLN

                             24,00
 PLN

                               4,50
 PLN

Akcje

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101175473
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101175474
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101175475
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101182066
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101175441
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101175442
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=101175443
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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
 

Nr art. Pojemnść ml Opakowanie JM Cena PLN JC

110 642 003 n 400 puszka szt. 28,00 1 szt.

grupa produktowa D00 D35

Środek do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej SQ-260

                             28,00
 PLN

Wszechstronny i bardzo skuteczny środek czyszczący na bazie pianki. Idealny do 
zastosowania w 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 monitorów 
komputerowych oraz klawiatur.
 

Nr art. Pojemność ml Opakowanie JM Cena PLN JC

110 642 008 n 500 puszka szt. 16,00 1 szt.

grupa produktowa D00 D35

Pianka Power SQ-250

 

                             16,00
 PLN

Aktywna pianka czyszcząca do szkła, tworzywa sztucznego, metali i wielu innych 
powierzchni. Szczególnie nadaje sie do czyszczenia witryn wystawowych i gablot 
szklanych, w gospodarstwie domowym jak również w rzemiośle. 

Usuwa uporczywe zabrudzenia takie jak pozostałości po silikonie, olej, tłuszcz czy 
plamy po insektach.

Obszary zastosowania:
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.
. 

Nr art. Pojemność ml Opakowanie JM Cena PLN JC

110 642 009 n 500 puszka szt. 20,00 1 szt.

grupa produktowa D00 D34

GlasClean Aktywna pianka czyszcząca SQ-230

 

                             20,00
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=110642003
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=110642008
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=110642009
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Transparentny, wysokowydajny smar, służącym do smarowania elementów 
mechanicznych. Doskonałe właściwości penetracyjne, długotrwałe efekty smaro-
wania.

Smaruje łożyska toczne i kulkowe, ponadto łożyska łańcuchów oraz przekładni 
zębatych i ślimakowych, wszelkiego rodzaju przeguby i sprzęgła, maszyny i części 
precyzyjnych. Dobrze nadaje się także do zastosowania w zamkach i zawiasach 
drzwiowych, szynach poślizgowych, drążkach hamulcowych, dźwigniach zwrotnych 
itd. Zakres temperatur od -20°C do +180°C (na krótko także do +230°C). Produkt ten 
doskonale konserwuje łańcuchy i liny stalowe, które dzięki niemu uzyskują odpowiednią 
ochronę przed poślizgiem i korozją.
 

Nr art. Pojemnść ml Opakowanie JM Cena PLN JC

110 661 200 n 400 puszka szt. 22,00 1 szt.

grupa produktowa D00 D33

Smar w sprayu

 

Do szybkiego i skutecznego luzowania zardzewiałych elementów

Odrdzewiacz działa na zasadzie szoku termicznego, który powoduje powstanie w rdzy 
mikropęknięć, przez które przenika głęboko penetrujący środek smarny.  
Można go stosować przy odkrecaniu śrub, nakrętek, w łańcuchach, zawiasach 
itp. Połączenie niskiej temperatury (szoku termicznego) ze specjalnymi olejami 
penetrującymi sprawia, że odrdzewiacz STALOC jest nieodzownym pomocnikiem w 
pracach konserwacyjnych i naprawach. Dzięki natychmiastowemu działaniu wzrasta 
wydajność pracownika w trakcjie prac konserwacyjnych, czego konsekwencją jest 
oszczędność czasu i pieniędzy.

Zalety produktu:
• szybkie luzowanie zardzewiałych, skorodowanych i zatartych części
• chroni przed dalszą korozją
• do zastosowania w produkcji, konserwacji i naprawach
• nie zawiera silikonu, żywica ani kwasów
• nie uszkadza gumy ani uszczelek
• nie pozostawia śladów
 

Nr art. Pojemność ml Opakowanie JM Cena PLN JC

110 660 241 n 500 puszka pusz. 29,00 1 pusz.

grupa produktowa D00 D16

Staloc Odrdzewiacz zamrażający

                             22,00
 PLN

                             29,00
 PLN

Akcje

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=110661200
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=110660241
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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!
 

Nr art. Pojemność L Opakowanie JM Cena PLN JC

110 642 125 n 1 butelka z rozpylaczem szt. 29,00 1 szt.

grupa produktowa D00 D34

Biologiczny skoncentrowany środek czyszczący

 

                             29,00
 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
 

Nr art. Pojemność szt. Opakowanie JM Cena PLN JC

110 642 300 n 80 puszka szt. 53,00 1 szt.

grupa produktowa D00 D34

Turbo Wipes - chusteczki czyszczące

 

                             53,00
 PLN

http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=110642125
http://www.schachermayer.pl/cgi-bin/warenkorb?artnr=110642300


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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