nowości
Podane ceny są cenami netto. Ceny ważne do 23.12.2020. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zabierzów 05.2020

WYSUWANY BLAT ROBOCZY
•
•
•
•
•

wysuwany na długość 900mm
z opatentowanym systemem zawiasów umożliwiającym złożenie listwy czołowej
konstrukcja oparta na teleskopowej prowadnicy z amortyzującego drgania profilu aluminiowego
możliwość automatycznego odblokowania klapy przedniej
niewidoczna blokada bezpieczeństwa

Wskazówka:
Przy zakupie i montażu trzeba koniecznie uwzględnić szerokość i głębokość korpusu!
Zakres dostawy:
wysuw, drążek, rygiel, kątownik blaszany, uchwyt muszlowy, zawias 180°, akcesoria montażowe
Min. wysokość zabudowy:
Szerokość korpusu:		
Grubość ścianki bocznej:
Nośność:		
Nr art.
103 370 200

n n

147 mm
600 mm
19 mm
90 kg

Materiał

Powierzchnia

JM

Cena PLN

aluminium/stal

anodowana/ocynkowana

kpl

3.108,00

BLENDER DO ZABUDOWY ESM 50
•
•
•
•
•
•
•
•

wymagana szerokość szuflady w świetle 145mm
stacja ładowania zamontowana w szufladzie (demontaż bez użycia narzędzi)
dzięki inteligentnemu systemowi ładowania blender jest zawsze gotowy do pracy
dioda LED pokazująca poziom naładowania akumulatora
automatyczne wyłączenie przy przeciążeniu lub przegrzaniu
trzy prędkości: ok. 6.000/9.000/12.000 obrotów na minutę
wymiary: wys. 67mm, szer. 60mm, dł. 420mm
waga: 1kg

Zakres dostawy:
blender z 4-ma nakładkami ze stali nierdzewnej:
• nóż uniwersalny: standardowa nakładka do puree
• nóż do cięcia mięsa i włóknistych warzyw/owoców
• końcówka do ubijania
• tarcza do miksowania potraw na krem
Napięcie:
Wyposażenie:
Nr art.
103 370 530

100 - 240 V
akumulator 7,2 Volt, litowo-jonowy 2,1Ah
Szer. x Wys. x Gł. mm

n

Szerokość korpusu min. mm

Waga kg

JM

Cena PLN

300

1.4

szt.

1.663,36

138 x 77 x 420

VS COR SPIN 71 OKUCIE OBROTOWE DO SZAFKI NAROŻNEJ
•
•
•
•
•

teleskopowy drążek do różnych wysokości korpusu
uniwersalne, stabilne mocowanie do frontów pełnych i z ramką
zintegrowany mechanizm obniżania frontu pozwala na ustawienie niewielkiej szczeliny między
frontem a półką
zintegrowana amortyzacja, z możliwością indywidualnej regulacji, zapewnia optymalny ruch
frontu i zamykanie szafki
szybki i łatwy montaż

Zakres dostawy:
okucie, 2 półki
Grubość ścianki korpusu:
16, 18, 19 mm
Materiał:
dno drewniane / reling stalowy
Powierzchnia:
antracyt
Nr art.

2

Szerokość korpusu mm

103 370 192

n

103 370 193

n
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Wys. zabudowy mm

Głębokość zabudowy mm

JM

Cena PLN

800

632-890

510

kpl

976,00

900

632 - 890

522

kpl

1.014,00

www.schachermayer.pl
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UCHWYT NA PRZYPRAWY COLUMNS

UCHWYT NA NOŻE COLUMNS

•

•

•
•

może być zarówno
przyklejany jak i przykręcany
nośność przy montażu na
śruby: 12,5 kg
nośność przy montażu na klej
6 kg

•
•

Zakres dostawy:
włącznie z akcesoriami
montażowymi i klejem

Szer. x Wys. x Gł.:
Nr art.
103 332 605

n n

może być zarówno przyklejany
jak i przykręcany
nośność przy montażu na śruby:
12,5 kg
nośność przy montażu na klej
6 kg

Zakres dostawy:
włącznie z akcesoriami montażowymi
i klejem

254 x 260 x 70 mm

Szer. x Wys. x Gł.:

Materiał

Powierzchnia

JM

Cena PLN

stal

antracyt

szt.

145,50

Nr art.
103 332 606

n n

254 x 400 x 70 mm

Materiał

Powierzchnia

JM

Cena PLN

stal

antracyt

szt.

206,50

UCHWYT NA PRZYBORY KUCHENNE COLUMNS
•
•
•

może być zarówno przyklejany jak i przykręcany
nośność przy montażu na śruby: 12,5 kg
nośność przy montażu na klej 6 kg

Zakres dostawy:
włącznie z akcesoriami montażowymi i klejem
Szer. x Wys. x Gł.:
Nr art.
103 332 607

n n

254 x 400 x 70 mm

Materiał

Powierzchnia

JM

Cena PLN

stal

antracyt

szt.

145,50

UCHWYT NA BUTELKI COLUMNS

UCHWYT NA DESKI DO KROJENIA COLUMNS

•
•
•

•
•
•

może być zarówno przyklejany jak i przykręcany
nośność przy montażu na śruby: 12,5 kg
nośność przy montażu na klej 6 kg

może być zarówno przyklejany jak i przykręcany
nośność przy montażu na śruby: 12,5 kg
nośność przy montażu na klej 6 kg

Zakres dostawy:
włącznie z akcesoriami montażowymi i klejem

Zakres dostawy:
włącznie z akcesoriami montażowymi i klejem

Szer. x Wys. x Gł.:

Szer. x Wys. x Gł.:

Nr art.
103 332 608

n n

254 x 400 x 70 mm

Materiał

Powierzchnia

JM

Cena PLN

stal

antracyt

szt.

145,50

Nr art.
103 332 609

n n

254 x 400 x 70 mm

Materiał

Powierzchnia

JM

Cena PLN

stal

antracyt

szt.

147,50
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CINETTO PS70 RAMA FRONTU

Nr art.

Zastosowanie

Materiał

Wypełnienie mm

Powierzchnia

JM

Cena PLN

103 351 482

n n

PS70 - 1800 mm

aluminium

1792 x 587,5

czarna

kpl

1.225,00

103 351 483

n

PS70 - 1800 mm

aluminium

1792 x 587,5

srebrna

kpl

1.225,00

103 351 484

n n

PS70 - 2400 mm

aluminium

2392 x 587,5

czarna

kpl

1.568,00

103 351 485

n

PS70 - 2400 mm

aluminium

2392 x 587,5

srebrna

kpl

1.568,00

CINETTO PS70 ZESTAW OKUĆ
Okucie PS70 jest okuciem pionowym idealnie nadającym się do zastosowania we wnękach
kuchennych.
Rodzaj drzwi:
szkło/drewno
Regulacja wysokości +/-:
3 mm
Zastosowanie:
wnęka
Materiał:
aluminium
Powierzchnia:
czarna
JM

Cena PLN

103 351 480

Nr art.
n n

Szerokość mm

1800 11/6,5

Nośność kg

kpl

9.798,00

103 351 481

n n

2400 14,5/9,5

kpl

10.166,00

ELEKTRYCZNY MECHANIZM ŁÓŻKA SKŁADANEGO - POJEDYNCZE ŁÓŻKO ALADINO ELEKTRA
•
•
•
•
•
•
•
•

lakierowany mechanizm łóżka składanego do zlicowanego frontu
rama łóżka stal białe aluminium
rama łóżka zintegrowana z listwą z fornirowanych listew
osłona czołowa montowana jest do ramy łóżka
wspomaganie opuszczania i podnoszenia odbywa się za pomocą siłowników gazowych
podzielony front służy jednocześnie jako nóżki podporowe, które samoczynnie się otwierają
do każdego okucia dołączona jest instrukcja montażu
gwarancja funkcjonalności jest ważna tylko przy zamontowanej osłonie czołowej i założonym materacu

Należy bezwzględnie zachować wymiary wewnętrzne korpusu:
- Szerokość zabudowy A
- Wysokość zabudowy B
Wskazówka:
wysokość materaca max. 200 mm. Łóżka chowane w szafach z zasady należy zabezpieczyć przed
samoczynnym otwarciem (sprawdzić nachylenie podłoża)!
Zakres dostawy:
• 1 lewe i prawe okucie z silnikami elektrycznymi i bardzo wysokiej jakości siłownikami gazowymi
(zaślepki białe należy zamówić osobno)
• 1 odbiornik elektryczny
• 1 kabel przyłączeniowy
• 1 pilot na podczerwień
• 1 pilot kablowy
Nr art.

Wymiary mm

Szerokość zabudowy mm

Wys. zabudowy mm JM

Cena PLN

103 326 245

n n

2000 x 900

1005

2175

kpl

7.748,00

103 326 246

n n

2000 x 1200

1305

2175

kpl

8.101,00

Akcesoria:
Nr art.
103 326 250

4

Opis
n n
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Osłona Aladino Elektra, tworzywo sztuczne białe

JM
pr

Cena PLN
328,00

www.schachermayer.pl
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ELEKTRYCZNY MECHANIZM ŁÓŻKA SKŁADANEGO - PODWÓJNE ŁÓŻKO ALADINO ELEKTRA
•
•
•
•
•
•
•
•

mechanizm łóżka składanego lakierowany do zlicowanego frontu
rama łóżka stal białe aluminium
rama łóżka zintegrowana z 2 listwami z fornirowanych listew
osłona czołowa montowana jest do ramy łóżka
wspomaganie opuszczania i podnoszenia odbywa się za pomocą sprężyn gazowych
podzielony front służy jednocześnie jako nóżki podporowe.
do każdego okucia dołączona jest instrukcja montażu
gwarancja funkcjonalności jest ważna tylko przy zamontowanej osłonie czołowej i założonym materacu.

Wskazówka:
wysokość materaca max. 200 mm. Łóżka chowane w szafach z zasady należy zabezpieczyć przed wywróceniem (sprawdzić nachylenie podłoża)!
Zakres dostawy:
• 1 lewe i prawe okucie z silnikami elektrycznymi i bardzo wysokiej jakości siłownikami gazowymi (zaślepki
białe należy zamówić osobno)
• 1 odbiornik elektryczny
• 1 kabel przyłączeniowy
• 1 pilot na podczerwień
• 1 pilot kablowy
Nr art.

Wymiary mm

Szerokość zabudowy mm

Wys. zabudowy mm JM

Cena PLN

103 326 247

n n

2000 x 1420

1505

2175

kpl

8.459,00

103 326 248

n n

2000 x 1620

1705

2175

kpl

8.510,00

103 326 249

n n

2000 x 1820

1905

2175

kpl

8.567,00

Akcesoria:
Nr art.

Opis

103 326 250

Osłona Aladino Elektra, tworzywo sztuczne białe

n n

JM
pr

Cena PLN
328,00

MECHANIZM ŁÓŻKA SKŁADANEGO ALADINO

•
•
•
•

rama ze stali w kolorze białego aluminium z mechanizmem rozkładania
wspomaganie podnoszenia i opuszczania odbywa się za pomocą sprężyn gazowych
podzielony front rozkłada się automatycznie i służy jako stopka podporowa
do każdego okucia dołączona jest instrukcja montażu

Wskazówka:
Należy bezwzględnie zachować wymiar wewnętrzny korpusu!
Zakres dostawy:
Okucie do łóżka pojedyńczego i podwójnego z podzielonym frontem i tapicerka nie są zawarte w zakresie dostawy!
Wysokość zabudowy: 2225 mm
Nr art.

Wymiary mm

Szerokość zabudowy mm

JM

Cena PLN

103 325 568

n

2000 x 1220

1355

szt.

3.816,00

103 325 569

n

2000 x 1420

1555

szt.

3.938,00

103 325 570

n

2000 x 1620

1755

szt.

4.071,00

103 325 571

n

2000 x 1820

1955

szt.

4.194,00
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DualColor

3m

3000K / 4000K

LED

12 VDC

OŚWIETLENIOWY DRĄŻEK UBRANIOWY MEC-RACK 12V/DC, Z CZUJNIKIEM RUCHU

Drążek ubraniowy ze zintegrowanym oświetleniem i czujnikiem ruchu wykonany w technice DualColor.
DualColor łączy zalety barwy ciepłej 3000K i neutralnej 4000K.
Barwę światła ustawiamy za pomocą adaptera: bez adaptera = barwa ciepła 3000K, z adapterem = barwa neutralna 4000K
Czujnik ruchu włącza oświetlenie po zarejestrowaniu ruchu. Oświetlenie pozostanie włączone, jeśli czujnik nadal będzie wykrywał
ruch. Jeśli czujnik nie zarejestruje ruchu przez około 30 sekund, oświetlenie zostanie wyłączone.
Zasięg działania czujnika ruchu: 100°, 2,6 m
Wskazówka:
czujnik ruchu i prowadzenie kabla są zintegrowane z prawym wspornikiem drążka.
Prowadzenie kabla we wsporniku jest skierowane do góry.
Zakres dostawy:
włącznie ze śrubami montażowymi M6x30
Wykonanie 3:
Szerokość:
Wysokość:
Rodzaj montażu:
Barwa światła:
Materiał:
Nr art.

czujnik ruchu
15 mm
100 mm
na wkręty
3000 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel
aluminium, tworzywo sztuczne
Długość mm Strumień światła (Lumen)

Moc W

Powierzchnia

JM

Cena PLN

248

6,2

czarna

szt.

374,00

248

6,2

anodowana, kolor aluminium

szt.

364,00

750

352

8,8

czarna

szt.

418,00

750

352

8,8

anodowana, kolor aluminium

szt.

402,00

103 378 161

n

870

416

10,4

czarna

szt.

434,00

103 378 162

n

870

416

10,4

anodowana, kolor aluminium

szt.

418,00

103 378 163

n

1050

508

12,7

czarna

szt.

531,00

103 378 164

n

1050

508

12,7

anodowana, kolor aluminium

szt.

508,00

Opis

JM

Cena PLN

103 371 193

Zasilacz LED SL 15/12R 12 V/DC, rozdzielacz 10-gniazdowy, moc 15 W

szt.

64,79

103 371 328

Zasilacz LED SL 30/12R 12V/DC, rozdzielacz 10-gniazdowy, moc 30 W

szt.

103,24

103 372 719

Zasilacz LED NG40 12 V/DC, rozdzielacz 10-gniazdowy, moc 60 W

szt.

213,34

103 374 806

Przedłużacz LED VLL04 12V/DC, długość 2000 mm

szt.

12,40

Samoprzylepna taśma do wyciszania drążków ubraniowych; gr. 1 cm, dł 5000 mm szt.

76,40

103 378 157

n

540

103 378 158

n

540

103 378 159

n

103 378 160

n

Akcesoria
Nr art.

103 378 131

6
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SIŁOWNIK DO KLAP KIARO, Z LINKĄ

KIARO PROFIL MASKUJĄCY

Nowoczesny system otwierania lekkich
frontów (do 6kg). Posiada mechanizm
całkowicie ukryty, który można regulować
w zależności od parametrów frontów.
Dzięki temu system jest uniwersalny.
Mechanizm jest dwustronny, może być
stosowany jako lewy lub prawy. Bardzo
dobre parametry systemu w połączeniu
z minimalistycznym kształtem tworzą
nowoczesny i elegancki design.

Typ:
Szer. x Wys. x Gł.:
Materiał:
Powierzchnia:

Kiaro S
232 x 118 x 14,8 mm
tworzywo sztuczne
szara

Nr art.
103 340 417

Aluminiowy profil maskujący pasujący do podnośnika do klap
KIARO.

n n

Typ:
Szer. x Wys. x Gł.:
Materiał:
Powierzchnia:



JM

Cena PLN



kpl

169,00

Kiaro
550 x 12,5 x 8 mm
aluminium
szara

Nr art.
103 309 302

 JM


n

szt.

ALUMINIOWY PROFIL ZAŚLEPIAJĄCY KIARO
LED

ZESTAW AKCESORIÓW DO PROFILU
ZAŚLEPIAJĄCEGO KIARO LED

Aluminiowy profil zaślepiający z miejscem na taśmę LED
Flexiled SE H4 pasujący do KIARO siłownika do klap

Zakres dostawy:
2 zaślepki tylne
2 zaślepki frontowe
2 śruby do stabilizacji okucia KIARO

Typ:
Szer. x Wys. x Gł.:
Materiał:

Nr art.

Kiaro
550 x 23 x 8 mm
aluminium

Typ:
Materiał:

Cena PLN
6,67

Kiaro
tworzywo sztuczne

Powierzchnia

JM

Cena PLN

Powierzchnia

JM

Cena PLN

103 340 419

n n

szara

szt.

10,05

Nr art.
103 340 421

n n

szara

kpl

4,96

103 340 420

n n

czarna

szt.

10,05

103 340 422

n n

czarna

kpl

4,96

KIARO ADAPTER WĄSKI
Typ:
Dł. x Szer. x Wys.:
Materiał:
Nr art.

Kiaro
54 x 13,6 x 12
metal

Powierzchnia

JM

Cena PLN

103 340 427

n n

niklowana

szt.

8,53

103 340 428

n n

czarna

szt.

8,53
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KIARO MOCOWANIE FRONTU PRZYKRĘCANE

Czujnik ruchu umieszczony jest w okuciu KIARO, podczas
otwierania barku włącza on oświetlenie LED
Funkcja włączania: Otwarcie frontu = włączenie światła,
zamknięcie frontu = wyłączenie światła

Alternatywne mocowanie frontu

Typ:
Komponenty:
Dł. x Szer. x Wys.:
Materiał:

KIARO LED CZUJNIK RUCHU 12V/DC

Typ:
System:
Napięcie:
Główny:
Wtórny:

Kiaro
Mocowanie frontu bez zaślepek
54 x 11 x 12 mm
metal

Kiaro
Kiaro okucia barkowe
12 V/DC
przewód 100 mm z wtyczką LED
przewód 100 mm z rozdzielaczem
4-gniazdowym
tworzywo sztuczne

Materiał:
Nr art.
103 340 429
103 340 430

n n

n n

Powierzchnia

JM

Cena PLN

srebrna

szt.

3,99

Nr art.

3,99

103 340 423

czarna

szt.

n n

Powierzchnia

JM

Cena PLN

szara

szt.

140,00

PROFIL LED DO UCHWYTU LISTWOWEGO AKTOR PROFIL L
Profil aluminiowy do oświetlania uchwytu listwowego Aktor
• akcent świetlny pod blatem roboczym
• delikatny design
• optymalnie dopasowany do taśm LED
Wskazówka: pasuje do wszystkich taśm LED do szerokości 8 mm
Zakres dostawy: bez zaślepek profilu, bez taśmy LED
Wysokość:
Głębokość:
Długość:
Materiał:

15 mm
16,5 mm
5000 mm
aluminium

Nr art.
103 333 594

n

Powierzchnia

JM

Cena PLN

naturalnie anodowana

szt.

125,00

ZAŚLEPKA PROFILU LED DO UCHWYTU LISTWOWEGO AKTOR PROFIL L
Nr art.
103 333 596

8

Długość mm

Szerokość mm

5000

10,6

n

| express 2020

Materiał

Powierzchnia

JM

Cena PLN

poliwęglan

opalowa

szt.

138,00

www.schachermayer.pl
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ZEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE AKUMULATOROWE PAUL BASIC+
Paul Basic+ to wielofunkcyjne oświetlenie zewnętrzne. Modułowa budowa oświetlenia Paul Basic+ daje
wiele możliwości jego zastosowania. Paul Basic+ może np. służyć jako stojąca lampa na tarasie, w zestawie
z grotem ziemnym jako oświetlenie grilla lub jako lampa stołowa na zewnątrz, zastosowań nie ma końca.
Oba zawarte w zakresie dostawy źródła światła mogą być mocowane do pionowego drążka, w
dowolnym miejscu, za pomocą magnesu. Paul Basic+ ma dwa poziomy jasności, a kąt padania
światła można regulować bezstopniowo. Klosz można przymocować z przodu lampy, zapewniając
w ten sposób przyjemne, miękkie światło. Akumulatorowe źródła światła, które mogą służyć
także jako zwykłe latarki, są ładowane za pomocą zawartego w zakresie dostawy kabla USB.
•
•

przy w pełni naładowanym akumulatorze oświetlenie działa maksymalnie 3-7 godzin, w zależności
od poziomu jasności światła
Zalecana temperatura otoczenia -10 C° do + 50 C°

Zakres dostawy:
• drążek dwudzielny z podstawą
• obręcz z trzema haczykami do zawieszania
• uchwyt na napoje
• 2 źródła światła Paul
• 2 dyfuzory
• 2 kable USB
• mocowanie do ściany
• grot ziemny
ø:
240 mm
Wysokość:
1366 mm
Rodzaj montażu:
mocowanie na magnes
Barwa światła:
3000 K ciepła biel
Strumień światła (Lumen):
2 x 290
Materiał:
metal, tworzywo sztuczne
Powierzchnia:
antracyt, czarna
Rodzaj ochrony:
IP44
Nr art.
103 378 297

n n

Moc W

JM

Cena PLN

2 x 2,85

kpl

709,00

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED DO OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO PAUL
ø:
43 mm
Długość:
170 mm
Rodzaj montażu:
Mocowanie na magnes
Barwa światła:
3000 K, ciepła biel
Strumień światła (Lumen):
290
Materiał:
tworzywo sztuczne
Powierzchnia:
czarna
Rodzaj ochrony:
IP44
Nr art.
103 378 298

n n

Moc W

JM

Cena PLN

2,85

szt.

206,50
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BLOKADA WYSUWU DO PROWADNIC MOVENTO I TANDEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

do zastosowania w szufladach z pełnym wysuwem MOVENTO i TANDEM
brak możliwości zastosowania do szuflad TANDEM z częściowym wysuwem
możliwość odblokowania z obu stron
kompatybilna z BLUMOTION, TIP-ON i TIP-ON BLUMOTION
możliwość odblokowania z obu stron
do zastosowania we wszystkich pomieszczeniach w domu
pewny chwyt
prosty montaż - okucia służą jako wzorniki
mocowanie prowadnic na standardowych pozycjach

Numer producenta:
Materiał:
Powierzchnia:

295H5700
tworzywo sztuczne
antracyt mat

Nr art.
103 357 116

 JM


n

Cena PLN

kpl

41,11

LEGRABOX/MOVENTO LISTWA DO SYNCHRONIZACJI TIP-ON
•
•
•

do przycięcia
wymiar przycięcia LEGRABOX: szerokość wewnętrzna - 229 mm
wymiar przycięcia MOVENTO: szerokość wewnętrzna - 249 mm

Zastosowanie:
Materiał:

LEGRABOX/MOVENTO
aluminium

Nr art.

Nr produc.

103 367 296

ZST.1160W

Długość mm

JM

Cena PLN

1160 szt.

13,39

PROFIL RAMKI DO SZKŁA, WĄSKI
Wskazówka:
Jednostka sprzedaży to sztanga o długości 2500mm.
Obliczanie wymiarów szkła:
następujące wartości muszą zostać odjęte od wymiarów zewnętrznych ramy:
od szerokości ramy -31 mm (z uszczelką i bez uszczelki)
od wysokości ramy -31 mm (z uszczelką i bez uszczelki)
Rodzaj montażu:
Wariant długości:
Grubość tafli szklanej:
Materiał:

Nr art.
103 386 584

10

n n

szklany zacisk
2500 / 1 sztanga
4/5 mm
aluminium

Długość mm

Powierzchnia

JM

19 x 20,6

mosiądz matowy anodowany

mb

| express 2020

Cena PLN
N

26,65
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PROFIL RAMKI DO SZKŁA, SZEROKI
Wskazówka:
Przy docinaniu długości na miarę naliczana jest dopłata w wysokości 25%.
Obliczanie wymiarów szkła
Następujące wartości muszą zostać odjęte od wymiarów zewnętrznych ramy:
od szerokości ramy 9 mm (z uszczelką) lub 9 mm (bez uszczelki)
od wysokości ramy 9 mm (z uszczelką) lub 9 mm (bez uszczelki)
Rodzaj montażu:
Wariant długości:
Grubość tafli szklanej:
Materiał:
Nr art.
103 386 585

n n

szklany zacisk
2500 / 1 sztanga mm
4/5 mm
aluminium

Długość mm

Powierzchnia

JM

50 x 20,6

mosiądz matowy anodowany

mb

Cena PLN
N

54,20

ZAWIESZKA MEBLOWA SCARPI-4

ZAŚLEPKA SCARPI-4

Zawieszka meblowa z szerokim zakresem regulacji w trzech
płaszczyznach (regulacja od przodu)

Wyjątkowo płaska zaślepka dostępna w dwóch kolorach.

Zakres dostawy:
włącznie z wkrętami Euro

Producent:
Typ:
Materiał:
Powierzchnia:
Nośność:
Możliwość regulacji:
boczna 8mm
Rodzaj montażu:

Nr art.

Indaux
SCARPI-4
stal
niklowana
45kg/sztuka wg normy EN 15939
wysokość 13mm, głębokość 17mm,

Producent:
Typ:
Materiał:

Indaux
SCARPI-4
tworzywo sztuczne

wkręty Euro

Kierunek

JM

Cena PLN

Nr art.

Powierzchnia

Kierunek

JM

Cena PLN

niklowana

lewy

szt.

1,09

103 332 625

lewy

szt.

3,47

103 332 627

103 332 626

prawy

szt.

3,47

103 332 628

niklowana

prawy

szt.

1,09

103 332 629

biała RAL9003

lewy

szt.

0,36

103 332 630

biała RAL 9003

prawy

szt.

0,36
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DRĄŻEK UBRANIOWY SPEZIAL OVAL
Długość:
Usługa:
Wymiary
Grubość materiału:
Materiał:

Nr art.
103 386 577

n

3000 mm
docinanie na wymiar za dodatkowa opłatą
30 x 15 mm
1,2 mm
stal

Powierzchnia

JM

Cena PLN

czarna, pokryta proszkowo

mm

42,50

WSPORNIK DRĄŻKA UBRANIOWEGO OVAL 1

WSPORNIK DRĄŻKA UBRANIOWEGO OVAL 6



Montaż pod półką za pomocą specjalnych śrub M6 x 25mm
lub M6 x 30mm.
Zastosowanie:
Wykonanie:
Nr art.
103 386 578

drążek ubraniowy Oval 30 x 15 mm
3 otwory montażowe
Materiał

n

cynk

Powierzchnia
czarna

JM

Zastosowanie:
Wykonanie:

Cena PLN

szt.

2,47

Nr art.
103 386 579

n

drążek ubraniowy Oval 30 x 15 mm
bez śruby
Materiał

Powierzchnia

JM

Cena PLN

cynk

czarna

szt.

3,55

MOCOWANIE NOGI STOŁOWEJ „KEA”
KEA jest perfekcyjnym rozwiązaniem do mocowania kwadratowych nóg stołowych
Mocowanie stołu KEA składa się z wkręcanej mufki ze zintegrowanym, opatentowanym systemem
sprężyn. Jeśli kwadratowa noga stołu przykręcona jest za pomocą gwintu, zwykle nie jest
ustawiona prosto i należy ją obrócić. Dzięki zintegrowanemu systemowi sprężyn, nogę stołu można
obracać bez ryzyka wystąpienia pęknięć.

Materiał:
Powierzchnia:
Nr art.

odlew cynkowy
surowa
Gwint ø

Średnica wiercenia ø mm

Głębokość zabudowy mm JM

Cena PLN

103 370 781

n

M8

22

15

szt.

6,80

103 370 782

n

M10

22

15

szt.

6,80

12
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MAGNES DRZWIOWY MAGNOTICA PRO
Magnotica pro® to bezstykowy, prosty w montażu magnes drzwiowy, którego funkcjonalność pozwala
zastąpić zamek i klamkę drzwiową. Magnes można stosować we wszystkich standardowych drzwiach
wewnętrznych z drewna. Nie posiada on ruchomych części, po jego zamontowaniu drzwi zamykają się i
otwierają całkowicie bezszelestnie.
Magnes Magnotica pro® idealnie nadaje się do połączenia z zawiasami pivotica®. Można go montować
poziomo (z boku skrzydła) i pionowo (w części górnej skrzydła).

Wykonanie:
Siła ciągu:
Długość:
Grubość drzwi:

Nr art.

bezstykowy magnes do zabudowy
40 N
73 x 22 mm
28 - 100 mm

Materiał

JM

Cena PLN

102 202 830

n

tworzywo sztuczne białe

szt.

242,00

102 202 831

n

tworzywo sztuczne czarne

szt.

242,00

ZAWIAS DO DRZWI OBROTOWYCH PIVOTICA 45KG

•
•
•
•
•
•
•

regulacja siły zamykania za pomocą wbudowanej w dolną konsolę sprężyny
szczelina 5mm między drzwiami a podłogą
4 stałe pozycje: -90°, 0°, 90° i 180°
kąt otwarcia 180° jest możliwy tylko w przypadku montażu zawiasu na środku skrzydła
max. wysokość skrzydła 2200mm
max. szerokość skrzydła 1500mm (max. 1000mm odstępu między zawiasem a krawędzią skrzydła)
jest stosowany przede wszystkim z magnesem drzwiowym Magnotica Pro

Wykonanie 2:

Nr art.
102 202 827

n

max.150 °

Wykonanie

Grubość drzwi mm

Nośność kg

Materiał

JM

Cena PLN

ze stopką dolną

od 40

45

stal nierdzewna

szt.

650,00
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ZAWIAS DO DRZWI OBROTOWYCH PIVOTICA PRO BI 100KG

•
•
•
•
•
•
•

regulowana, zlicowana stopka dolna
regulowana szczelina 5 - 11mm między dołem skrzydła a podłogą
funkcję zamykacza drzwiowego spełnia wbudowany w dolnej części skrzydła system hydrauliczny
regulacja prędkości (przy kącie otwarcia od 150° do 10°) i amortyzacji zamykania (od 10° do 0°)
3 stałe pozycje: -90°, 0°, 90°
max. wysokość skrzydła 3000mm
max. szerokość skrzydła 2000mm (max. 1000mm odstępu między zawiasem a krawędzią skrzydła)

Prosimy wziąć pod uwagę, że stopka dolna ma szerokość 51mm i będzie on widoczna przy grubości skrzydła poniżej 51mm
Wykonanie 2:
Wykonanie:
Materiał:
Nr art.
102 202 829

n

max. 150 °
zlicowana stopka dolna
stal nierdzewna
Grubość drzwi mm

Nośność kg

JM

Cena PLN

od 40

100

szt.

1.815,00

ZAWIAS DO DRZWI OBROTOWYCH PIVOTICA PRO FM 100KG

•
•
•
•
•
•
•

regulowana stopka dolna
szczelina 13mm między dołem skrzydła a podłogą
funkcję zamykacza drzwiowego spełnia wbudowany w dolnej części skrzydła system hydrauliczny
regulacja prędkości (przy kącie otwarcia od 150° do 10°) i amortyzacji zamykania (od 10° do 0°)
3 stałe pozycje: -90°, 0°, 90°
max. wysokość skrzydła 3000mm
max. szerokość skrzydła 2000mm (max. 1000mm odstępu między zawiasem a krawędzią skrzydła)

Wykonanie 2:
Wykonanie:
Materiał:
Nr art.
102 202 828

14

n

max. 150 °
ze stopką dolną
stal nierdzewna
Grubość drzwi mm

Nośność kg

JM

Cena PLN

od 40

100

szt.

1.642,00

| express 2020

www.schachermayer.pl

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:
Email:
Online:

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

1. Zawarcie umowy
Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen
podawane przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. SCH zastrzega sobie prawo do zmian
technicznych dostarczanych towarów. Każdorazowe zlecenie
przez Klienta dostawy (złożenie zamówienia w formie
ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem Portalu oraz sklepu
internetowego) stanowi przyjęcie przez SCH zamówienia
Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu zamówienia
lub przez zokonanie dostawy i stanowi jednocześnie uznanie
przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez SCH
faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności
podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia
umownego zakresu dostawy i świadczenia miarodajna
jest wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia, a w razie
jego braku, treść pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo
niezgodności dostawy z treścią zamówienia uznaje się, że
Klient ją zaakceptował, chyba, że w terminie 4 dni od dostawy
sprzeciwił się temu listem poleconym.
2. Ceny
SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych
podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut,
jak również warunków importowych i eksportowych. Z
tego względu zamówienia realizowane są każdorazowo
zgodnie z cenami, kursami, oraz warunkami importowymi i
eksportowymi z dnia dostawy lub w przypadku metali także z
dnia wpływu zamówienia.
3. Terminy dostaw
Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i
nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawiesza się dopóki Klient
pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego
zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawiesza się
także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności
nie zawinionych wyłącznie przez SCH. SCH popada w
zwłokę dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie
odpowiedniego dodatkowego terminu dostawy. Klient może
odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie
dodatkowego terminu dostawy, do której był zobowiązany
SCH. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SCH
z tytułu szkody wynikającej z opóźnienia lub jego następstw.
4. Wysyłka
Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca
przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy.
Nieodpłatna dostawa następuje od kwoty jednorazowego
zamówienia w wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem
towarów dłuższych niż 3 mb oraz których odbiór zgodnie
z wyraźnym wskazaniem w informacjach, cennikach i
katalogach SCH następuje z magazynu w Linzu lub z fabryki.
Do jednorazowych zamówień do wysokości kwoty 2000 zł
netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od wartości
jednorazowego zamówienia, po pisemnym zamówieniu
klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie
ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy
miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez
SCH. Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej
ryczałtowo musi posiadać formę pisma i bezwzględnie
zawierać: dane klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis
osoby zgodnie z reprezentacją firmy wraz ze stemplem
firmowym. Pismo należy przesłać w oryginale pocztą lub
jako załącznik poczty elektronicznej. Rezygnacja z usługi
transportowej opłacanej ryczałtowo może nastąpić jedynie
w formie pisemnej ze skutkiem od kolejnego miesiąca
kalendarzowego. Określenie dostawy jako nieodpłatnie
do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: nieodpłatny
transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje
kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe
świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez
SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią
umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może
być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych
na podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na
koniec roku bez dodatkowych uzgodnień.
5. Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt
5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub
właściwość, jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju
i jakich Klient może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie,

że odpowiadają one próbce lub wzorowi przekazanym
Klientowi. Wychodzące poza te ramy jakość lub właściwość
towaru uznaje się za uzgodnione, jeśli wynikają z pisemnej
umowy.
5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili
wydania towaru oraz których istnienie w chwili wydania
zostało udowodnione przez Klienta.
5.3 Dostarczone towary należy bezzwłocznie zbadać w sposób
przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić
wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub
liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń
w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie
jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność
tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać
w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w
ciągu 4 dni po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo
zareklamować wszelkie wady dające się stwierdzić podczas
późniejszego badania.
5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy
usterki wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje
jedynie roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę
na towar wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia
z tytułu rękojmi wygasają każdorazowo wskutek używania
towaru przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją lub
wymogami specjalistycznymi, obowiązującymi normami oraz
ogólnie przyjętymi zasadami techniki. O ile nic innego nie
zostało pisemnie uzgodnione z SCH wyłączone są wszelkie
inne lub dalej idące roszczenia, w szczególności o obniżenie
wynagrodzenia, niezależnie od ich podstawy prawnej.
5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad
ograniczone jest do szkód bezpośrednich i rzeczywistych oraz
przysługuje Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom
wykonującym świadczenie w imieniu SCH można zarzucić
rażące niedbalstwo lub winę.
5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie
dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia
przyjęcia towaru przez Klienta. Dotyczy to także przypadku,
jeśli w tym terminie Klient zawiadomił SCH o wadzie.
5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich
przekazanych mu wskazówek użytkowania i do uzyskania w
przypadkach wątpliwych stanowiska SCH.
5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna,
Klient dokonuje jej przejęcia na podstawie dokonanych
oględzin rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi.
Klient oświadcza, że zna wszelkie odpowiednie przepisy
o użytkowaniu maszyny i zobowiązuje się do podjęcia
wszelkich działań zmierzających do tego, by przepisy te były
przestrzegane podczas montażu i eksploatacji maszyny.
5.9 W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta
towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia
odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do
zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia
roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem
ich utraty.
6. Zwroty
Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru
jedynie za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych
przez SCH dla poszczególnych przypadków.
W każdym
przypadku zwrot następuje na ryzyko Klienta.
7. Warunki zapłaty
7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład
z partnerami dokonującymi dalszej odsprzedaży, faktury
SCH płatne są natychmiastowo. W razie braku innych
pisemnych uzgodnień, w przypadku przekroczenia terminu
zapłaty, SCH może naliczać odsetki za zwłokę za okres od
dnia wymagalności płatności do dnia faktycznej zapłaty w
wysokości 1% miesięcznie od kwoty faktury. Uzgodnienia
dotyczące płatności cząstkowych pozostają wiążące tylko
dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W przypadku
niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać
natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych
terminów płatności weksli.
7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do
zapłaty lub wszczęcia wobec niego postępowania układowego
lub upadłościowego, albo rozpoczęcia likwidacji, wszystkie
należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne.
Brak natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań
wobec SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu
sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania.
7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi,
odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt
lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego
wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich
roszczeń nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania
zapłaty lub potrącenia. Należności wynikające z innych
transakcji mogą być potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu
prawomocnym wyrokiem sądowym lub w przypadku uznania
roszczenia przez SCH.

8. Prawo odstąpienia
8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność
kredytowa Klienta.
8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne
informacje na temat sytuacji Klienta, SCH może według
własnego uznania albo zażądać natychmiastowej zapłaty
albo ustanowienia zabezpieczenia bankowego w całości
wynagrodzenia albo odstąpić od umowy. Powyższe
nie ogranicza SCH w prawie odstąpienia od umowy na
zasadach ogólnych.
9. Zastrzeżenie własności
Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili
całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec
SCH, niezależnie od źródeł ich powstania. W przypadku zapłaty
przez Klienta za pomocą czeku lub weksla, w przypadkach
kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za
dokonaną dopiero z chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty.
Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient
jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów
od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za
które nie zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane,
zastawiane, ani przewłaszczone na zabezpieczenie.
O ewentualnym zastawie SCH musi być niezwłocznie
powiadomiony. Na wypadek sprzedaży przez Klienta towaru
objętego zastrzeżeniem własności, Klient przenosi na SCH
wszelkie roszczenia jakie wyniknąć mogą z dalszego zbycia
towaru objętego zastrzeżeniem własności. SCH niniejszym
przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenia
roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny.
Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH nabywców
towaru objętego zastrzeżeniem własności.
10. Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość
sądu
10.1Stosunki handlowe pomiędzy SCH i Klientem podlegają
prawu polskiemu. Postanowień konwencji o sprzedaży
międzynarodowej nie stosuje się.
10.2Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie
właściwy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w
Krakowie.
11. Obowiązywanie umowy
Nieważność któregokolwiek z postanowień OWSD nie wpływa
na ważność pozostałych postanowień.
12. Ochrona konsumentów
W stosunku do Klientów będących konsumentami w
rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów niniejsze
OWSD obowiązują w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami,
przy czym nieskuteczność lub nieważność niektórych
postanowień OWSD z tych względów pozostaje bez wpływu
na ważność pozostałych postanowień.
13. Dostęp do Portalu i Sklepu internetowego.
13.1Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego
zachowania się wobec siebie.
13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie
przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia
spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą
usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym klient nie
będzie obciążany żadnymi związanymi z tym kosztami.
13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu
i sklepu internetowego`u w przypadku niewłaściwego
użytkowania, bez prawa do odszkodowania dla klienta.
13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie
udostępniania w jakiejkolwiek formie, programu oraz danych
osobom trzecim.
13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy
dokonać zmiany hasła.
13.6 SCH przechowuje i przetwarza dane osobowe klientów tylko w
celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
do kontaktów z klientami.
13.7 Integralną cześć regulaminu stanowi Podręcznik Użytkowania
sklepu internetowego który określa szczegółowe warunki
korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc.
14. Ochrona danych osobowych + Newsletter
Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są
dla nas sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje
dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce
prywatności dostępnej na naszej stronie www.schachermayer.
pl/datenschutz. Aby zamówić nasz Newsletter - jeśli nie ma
relacji biznesowych - wymagana jest zgoda, można to zrobić,
klikając w odpowiednie pole wyboru. Zezwolenie to może
zostać w dowolnym momencie odwołane w formie pisemnej
za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, formularza
online lub listu przesłanego na adres podany w nagłówku
Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy (OWSD).
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