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AUTORSKÉ PRÁVA
Všetok obsah STANLEY katalógu, ako sú texty, grafika, obrázky a logá, je majetkom spoločnosti The Stanley Works, jej pobočiek a dodávateľov a je chránený americkými (US) a medzinárodnými zákonmi 
o ochrane autorských práv. Kompletný obsah webových stránok Stanley je výlučným vlastníctvom spoločnosti The Stanley Works (alebo jej pobočky uvedenej v časti týkajúcej sa autorských práv priamo 
na webových stránkach) a je chránený americkými (US) a medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv.

VYUŽITIE
Zobrazením webových stránok sa vytvorí ich kópia v RAM pamäti vášho počítača a/alebo na jeho pevnom disku a/alebo na vašom proxy serveri. Obsah webových stránok môžete prezerať či tlačiť na 
svoje vlastné nekomerčné použitie. Softvér, prezentácie, informácie a obsah webových stránok ako aj tlačeného katalógu nesmie byť nijako pozmeňovaný, kopírovaný, distribuovaný, prenášaný, 
zobrazovaný, publikovaný, reprodukovaný, prezentovaný, napodobňovaný, predávaný, tlačený či akokoľvek komerčne využívaný. Materiály publikované či už v  tlačenej forme, alebo elektronicky 
prostredníctvom webových stránok, nesmú byť kopírované, distribuované, rozosielané, či inde umiestnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti The Stanley Works či jej príslušnej 
pobočky.

OBCHODNÉ ZNAČKY
Obchodné, servisné značky a logá („Trademarks“) použité v  tlačenej verzii katalógu a zobrazované na Stanley webových stránkach sú registrovanými či neregistrovanými obchodnými značkami 
spoločnosti The Stanley Works, jej pobočiek či tretích strán. Nič, čo sa nachádza v tlačenom katalógu či sa zobrazuje na webových stránkach Stanley nesmie byť vykladané ako súhlas, nepriamy súhlas, 
poskytnutie licencie či akékoľvek právo na využitie akejkoľvek ochrannej známky takto zobrazenej bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa tejto ochrannej známky. STANLEY, STANLEY 
v grafickom vyhotovení na štítku, BOSTITCH, CONTACT EAST, GOLDBLATT, HUSKY, JENSEN, LABOUNTY, MAC, FACOM, VIRAX, PROTO, VIDMAR a ZAG sú niektoré z registrovaných a neregistrovaných 
ochranných známok vo vlastníctve spoločnosti The Stanley Works a/alebo jej pobočiek („Stanley Trademarks“). Obchodné značky Stanley nesmú byť použité v spojení so žiadnymi výrobkami či službami, 
ktoré nie sú vyrábané spoločnosťou The Stanley Works alebo pod jej licenciou či jej príslušnou pobočkou.

MAKE SOMETHING GREAT
Spoločnosť STANLEY – to je 

169 rokov tradície výroby ručného 

náradia a významného prínosu na 

poli jeho vývoja a konštrukcie. Ako 

najväčšia na svete pôsobiaca 

spoločnosť v odbore ručného 

náradia plní významnú rolu 

v oblastiach vývoja a výroby náradia, 

ktoré presne zodpovedá skutočným 

potrebám jeho používateľov.

Úspech spoločnosti spočíva 

v dôkladnom načúvaní 

našim zákazníkom 

a využití takto 

získaných informácií 

o vývoji nového 

a vylepšovaní existujúceho 

náradia.

UPOZORNENIE:
„Fotografi e sa nesmú kopírovať ani inak publikovať. Stanley si vyhradzuje právo na zmeny výrobkov bez pred-
chádzajúceho upozornenia. Za tlačové chyby neručíme. Konečná cena vrátane DPH je počítaná pri sadzbe DPH 
20 %, v prípade zmeny sadzby DPH je platná uvedená cena bez DPH.“



Nové výrobky, inovácia
V katalógu teraz nájdete kompletný sortiment Stanley
náradia vrátane nových výrobkov.

My zo spoločnosti Stanley sme veľmi 
hrdí na produkty Stanley® FatMax® 
a FatMax®.
Nie každý výrobok Stanley môže niesť 
logo Stanley® FatMax® alebo FatMax®. 
Pre zaradenie do týchto kategórií musí 
výrobok spĺňať veľmi prísne kritériá. 
Všetko sa začína prieskumom, 
čo profesionálny užívateľ od nášho 
náradia očakáva. Získané informácie 
potom využívame na konštrukciu 
profesionálneho náradia pre 
každodenné používanie. Navyše, 
vždy ide o výrobky typické výnimočným 
dizajnom a kvalitou.

predvádzacie akcie, 
akčné ponuky!

Využite zvýhodnený nákup počas 
sezónnych akčných ponúk. 
Vyskúšajte naše náradie 
v podmienkach, za akých ich budete 
používať! Vyžiadajte si návštevu nášho 
obchodného zástupcu. Získajte 
informácie prostredníctvom webových 
stránok www.stanleyworks.cz.

Joco
Beírt szöveg
Váš partner: Rémai s.r.o., Kostoľná 522/11, 930 11 Topoľníky, mob.: 0915 886 596, remai@remai.sk, www.remai.sk



0-33-720 5 m x 32 mm X 4 3253560337209
0-33-728 8 m x 32 mm X 4 3253560337285

zviNovaCÍ Meter FatMax bladearmor
• Možnosť vysunutia pásky bez opory 

3.35 m uľahčuje vykonávanie merania 
jednou osobou

• Meracia páska s povlakom MYLAR® je 
až 10× odolnejšia proti oderu než bežné 
lakované povrchy

• BladeArmor povlak na prvých 100 mm 
znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %

• Meracia páska široká 32 mm uľahčuje 
odčítanie nameraných hodnôt

• Spojenie koncového háčika 3 nitmi je 
o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi

• Špeciálny tvar koncového háčika umožňuje 
jeho zachytenie na hornej aj spodnej strane, 
prípadne na boku

• Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY WORKS, ZALOŽENÉ 1843
POPREDNÝ SVETOVÝ VÝROBCA RUČNÉHO NÁRADIA
Počas svojej, viac než 169-ročnej histórie sa z pôvodnej malej dielne „kdesi“ 
v USA stala veľmi silná nadnárodná spoločnosť – STANLEY WORKS. To sa 
dosiahlo vďaka naplňovaniu základného pravidla spoločnosti, že najdôležitejšie je 
perfektné uspokojenie potrieb zákazníka. Dôraz na vysokú kvalitu výrobkov 
vyžaduje neustály vývoj nových materiálov a technológií. V tesnej spolupráci 
s koncovými používateľmi skonštruovala spoločnosť STANLEY mnoho revolučných 
výrobkov, ako je remeselnícky nôž s výmennou čepeľou, univerzálny demolačný 
nástroj FuBar či kladivá AntiVibe.

HISTÓRIA
1843 –  Frederic T. Stanley s bratom Williamom začínajú s výrobou nitov 

a dverného kovania v meste New Britain, Connecticut, USA
1857 – Vznik názvu spoločnosti – The Stanley Works
1857 –  Henry Stanley, Frederikov bratranec, zakladá spoločnosť The Stanley 

Rule and Level Company zameranú na výrobu meradiel a vodováh
1966 – Začiatok obchodovania s akciami The Stanley Work na burze NYSE
1970 –  Prevzatie závodu QUENOT-MABO v Besancone (Francúzsko), 

popredného európskeho výrobcu meradiel 
1980 –  Akvizícia MAC TOOLS a PROTO, dvoch amerických spoločností 

vyrábajúcich profesionálne náradie pre automechanikov
1986 –  Akvizícia spoločnosti BOSTITCH – výrobcu pneumatických 

sponkovačiek a klincovačiek a NATIONAL HAND TOOLS, výrobcu 
náradia pre mechanikov

1989 –  Prevzatie RABONE-CHESTERMAN, popredného britského výrobcu 
meradiel

1992 – Akvizícia spoločnosti TONA, českého výrobcu náradia pre mechanikov
1993 – Vybudovanie nového výrobného závodu na klince v poľskom Wroclawe
1996 – Založenie európskej pobočky The Stanley Works, Stanley Europe
2004 –  Akvizícia popredného amerického výrobcu laserových prístrojov 

CST/Berger
2005 –  Akvizícia spoločnosti FACOM TOOLS, popredného európskeho výrobcu 

profesionálneho náradia pre mechanikov
2010 -  Spojením so spoločnosťou Black&Decker vzniká spoločnosť 

Stanley Black&Decker

NASLEDUJÚCI ZOZNAM UVÁDZA OBCHODNÉ ZNÁMKY 
SPOLOčNOSTI THE STANLEY WORKS:

DynaGrip PRO, Appliflon, Thrifty, MaxiDrive Plus, Blue Strike

Ak nie je uvedené inak, sú obchodné známky uvedené v katalógu vlastníctvom 
spoločnosti The Stanley Works alebo jej pobočiek v USA a/alebo inde.
Tvar zvinovacieho metra PowerLock je obchodnou známkou spoločnosti 
The Stanley Works či jej pobočiek v USA a/alebo inde.
Mylar je obchodnou známkou spoločnosti DuPont Teijin Films.
Phillips je obchodnou známkou spoločnosti Phillips Screw Company
Pozidriv je obchodnou známkou spoločnosti Phillips Screw Company
Torx je obchodnou známkou spoločnosti Textron Inc.

Nasledujúci zoznam uvádza registrované obchodné známky ®:
AntiVibe, FatMax Xtreme, FatMax, Maxi-Drive, Steelmaster, Bailey, Goldblatt, 
Phillips, TitaN, Bostitch, InterLock, Powerlock, ZAG, CompoCast, JetCut, Pozidrive, 
DynaGrip, Magnum, IntelliTools, Stanley.

Hierarchia značiek STANLEY

Orientácia v katalógu

Produktový kód (objednávacie číslo) sa skladá z:
1 – kód balenia, 1 číslica
33 – kód skupiny výrobkov, 2 číslice
887 – kód výrobku, 3 číslice
Pri objednávaní vždy používajte kompletné objednávacie číslo

Špecifikácia produktu, rozmery

Balenie
„X“ znamená, že výrobok je dodávaný 
na karte pre zavesenie na háčik predajného 
panelu. Ostatné výrobky sú dodávané voľne.

Predajné balenie
Toto číslo udáva počet kusov 
v obchodnom balení.

čiarový kód
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Dlhšie vysunutie uľahčuje použitie

Prehnutá oceľová páska (ktorú ako prvý vyvinul Stanley) 
umožňuje dlhé vysunutie meracej pásky bez akejkoľvek 
podpory. To je neoceniteľné najmä pri meraní priestoru 
jednou osobou, napr. zameranie strešných nosníkov alebo 
meranie hĺbky výkopov. Zvinovací meter Stanley® FatMax® 
má jedinečnú pozíciu na trhu práve vďaka možnosti takéhoto 
vysunutia na dĺžku 4 metrov.

Najspoľahlivejší zasúvací mechanizmus a systém 
blokovania pásky

Všetky zvinovacie metre Stanley sú charakteristické svojím 
bezkonkurenčným zasúvacím mechanizmom a zámkou 
meracej pásky; tieto kľúčové prvky Stanley prvýkrát použil na 
svojom slávnom zvinovacom metri „Powerlock“.

Ochrana proti oteru

Na prácu v náročných podmienkach použite metre s páskou 
potiahnutou plastom Mylar®, poskytujúce 10× väčšiu 
ochranu proti oteru, než bežne používaný lak. Tie najvyššie 
Stanley modely majú tiež dodatočnú ochranu – BladeArmor – 
termoplastový poťah na začiatočných 15 centimetroch pásky, 
ktoré sú jej najviac namáhanou časťou.

Pohyblivý koncový háčik pre väčšiu presnosť

Pevný nitový spoj koncového háčika s páskou je 
konštruovaný tak, aby umožnil pohyb kompenzujúci hrúbku 
háčika, čo umožňuje dosiahnuť presné meranie vnútorných  
i vonkajších rozmerov.

AKO SI VYBRAŤ ZVINOVACÍ METER

ZVINOVACIE METRE
Zvinovacie metre Stanley sú veľmi presné, plne zodpovedajúce Európskej triede 
presnosti II., čo v praxi znamená, že maximálna povolená odchýlka pri dĺžke 
3 m je menšia než milimeter.

EURÓPSKE NORMY PRESNOSTI
Povolené odchýlky:

Dĺžka metra Značka  
výrobcu

Trieda presnostiZnačka CE 
certifikácie

Značka optimálnej 
teploty

Rok výroby

Niektoré modely majú na koncovom háčiku vodidlo na 
značenie ceruzkou alebo hrot na vyznačenie kruhu; modely 
Stanley® FatMax® majú navyše háčik umožňujúci zachytiť 
pásku tromi spôsobmi – na hornej či spodnej strane, 
prípadne na boku.
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-33-720 5 m x 32 mm X 4 19,14 22,97 3253560337209
0-33-728 8 m x 32 mm X 4 23,14 27,77 3253560337285
0-33-811 10 m x 32 mm X 4 24,97 29,97 3253560338114

zviNovaCÍ Meter FatMax® bladearmor
• Možnosť vysunutia pásky bez opory 3,35 m uľahčuje 

vykonávanie merania jednou osobou
• Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10× 

odolnejšia proti oderu než bežné lakované povrchy
• BladeArmor povlak na prvých 100 mm znižuje riziko 

zlomenia pásky o 95 %
• Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

• Meracia páska široká 32 mm uľahčuje odčítanie 
nameraných hodnôt

• Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % 
pevnejšie než spojenie 2 nitmi

• Špeciálny tvar koncového háčika umožňuje jeho 
zachytenie na hornej aj spodnej strane, prípadne 
na boku

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-33-681 3 m x 16 mm - 24 7,76 9,31 3253561336812
2-33-681 3 m x 16 mm X 6 8,20 9,84 3253562336811
1-33-684 5 m x 19 mm - 16 11,65 13,98 3253561336843
2-33-684 5 m x 19 mm X 6 12,20 14,64 3253562336842

zviNovaCÍ Meter FatMax®

• Spona pre upevnenie na opasok
• Posuvná poistka na zablokovanie a aretáciu pásma
• Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie 

spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie 
pravdepodobnosti odlomenia

• Odolné a ergonomické plastové puzdro DYNAGRIP
s gumovým opláštením pre pevnejšie uchopenie

• Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti 
oderu – desaťnásobná životnosť oproti obyčajnej 
lakovanej páske; zvlášť silná meracia páska 
0,13 mm (o 15 % silnejšia než bežná páska)

• Presný začiatočný bod merania – háčik s vôľou 
kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom 
meraní

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-33-514 5 m x 25 mm X 4 13,72 16,47 3253560335144
1-33-514 5 m x 25 mm - 12 13,34 16,01 3253561335143
0-33-527 8 m x 25 mm X 4 19,17 23,01 3253560335274
1-33-527 8 m x 25 mm - 12 18,44 22,13 3253561335273
0-33-532 10 m x 25 mm X 12 20,79 24,95 3253560335328

zviNovaCÍ Meter powerLock® bladearmor
• Kompaktné a ergonomické nárazuvzdorné ABS 

puzdro s chrómovaným povrchom
• Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie 

spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie 
pravdepodobnosti odlomenia

• Presný začiatočný bod merania – háčik s vôľou 
kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom 
meraní

• Termoplastický povlak BladeArmor na prvých 
100 mm pásky znižuje riziko opotrebenia a zlomenia 
tejto časti až o 95 %

• Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná 
proti oderu – desaťnásobná životnosť proti bežnej 
lakovanej páske

• Spona pre pripevnenie na opasok

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-33-887 5 m x 32 mm X 4 23,72 28,47 3253560338879
0-33-892 8 m x 32 mm X 4 26,48 31,77 3253560338923
0-33-897 10 m x 32 mm X 4 28,44 34,13 3253560338978

zviNovaCie Metre Stanley® FatMax®

• Šírka pásky 32 mm umožňuje jednoduché načítanie 
číselných údajov

• Nekĺzavý povrh opláštenia umožňuje pevné držanie
• Ergonomické kovové púzdro s pryžovým opláštením 

pre pevné držanie
• Páska potiahnutá vrstvou Mylar® je až 10x odolnejšia 

proti odreniu ako bežné lakované pásky

• Koncový háčik pre presné meranie vonkajších aj 
vnútorných rozmerov

• Spona pre pripevnenie na opasok
• BladeArmor povlak na prvých 150 mm znižuje riziko 

zlomenia meracej pásky o 95%
• Možnosť takmer 4 m vysunutia bez opory - ideálne 

pre meranie jedinou osobou

ZVINOVACIE METRE

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-33-299 5 m x 19 mm X 6 16,33 19,60 3253560332990
0-33-301 8 m x 28 mm X 6 26,33 31,60 3253560333010

zviNovaCie Metre Stainless Steel
• Páska metra vyrobená z nerezovej ocele
• Háčik aj púzdro metra sú pochrómované, chránené 

pred zhrdzavením
• Na predĺženie životnosti má páska povrchovú úpravu 

Mylar

• Vysunutie bez opory až 1,5 - 1,8 m (podľa typu 
metra)

• Dobre čitateľná stupnica na vrchnej aj spodnej 
strane pásky

• Trieda presnosti II
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-33-236 2 m x 12,7 mm X 6 7,54 9,05 3253560332365
1-33-236 2 m x 12,7 mm - 30 7,08 8,50 3253561332364
0-33-218 3 m x 12,7 mm X 6 7,65 9,18 3253560332181
1-33-218 3 m x 12,7 mm - 30 7,65 9,18 3253561332180

zviNovaCie Metre powerLock® 
S kovovÝM puzdroM
• Odolné a ergonomické kovové puzdro 

s chrómovaným povrchom
• Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti 

oderu – desaťnásobná životnosť oproti obyčajnej 
páske

• Presný začiatočný bod merania – háčik s vôľou 
kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom 
meraní

• Háčik pripevnený 2 nitmi
• Hodnota vnútorného merania určená iba pripočítaním 

5 cm na dĺžku puzdra metra 
• Trieda presnosti II, pružinové navíjanie meracej pásky 

s možnosťou zablokovania
• Spona pre upevnenie na opasok

zviNovaCie Metre powerLock 
S pLaStovÝM abS puzdroM
• Odolné a ergonomické plastové ABS puzdro 

s chrómovaným povrchom
• Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti 

oderu – desaťnásobná životnosť oproti obyčajnej 
páske

• Presný začiatočný bod merania – háčik s vôľou 
kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní

• Hodnota vnútorného merania určená iba pripočítaním 
5 cm na dĺžku puzdra metra

• Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie 
spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie 
pravdepodobnosti odlomenia 

• Trieda presnosti II
• Pružinové navíjanie meracej pásky 

s možnosťou zablokovania
• K dispozícii vo vyhotovení meracie pásky šírky 12,7; 

19 a 25 mm
• Spona pre upevnenie na opasok

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-33-192 2 m x 12,7 mm X 6 6,90 8,28 3253560331924
1-33-192 2 m x 12,7 mm - 30 6,68 8,01 3253561331923
0-33-041 3 m x 19 mm X 6 12,35 14,82 3253560330415
1-33-041 3 m x 19 mm - 25 13,76 16,51 3253561330414
0-33-238 3 m x 12,7 mm X 6 7,94 9,53 3253560332389
1-33-238 3 m x 12,7 mm - 30 7,65 9,18 3253561332388
0-33-194 5 m x 19 mm X 6 11,21 13,45 3253560331948
1-33-194 5 m x 19 mm - 18 10,97 13,17 3253561331947
0-33-195 5 m x 25 mm X 4 18,04 21,64 3253560331955
1-33-195 5 m x 25 mm - 12 17,32 20,79 3253561331954
0-33-198 8 m x 25 mm X 4 18,70 22,44 3253560331986
1-33-198 8 m x 25 mm - 12 18,40 22,08 3253561331985
0-33-442 10 m x 25 mm X 4 25,71 30,85 3253560334420
1-33-442 10 m x 25 mm - 12 25,16 30,19 3253561334429

zviNovaCie Metre powerLock bladearmor S abS 
puzdroM, MeraCia páSka MetriCko-paLCová
• Odolné a ergonomické plastové ABS puzdro 

s chrómovaným povrchom
• Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti 

oderu – desaťnásobná životnosť oproti lakovanej 
páske

• Presný začiatočný bod merania – háčik s vôľou 
kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní

• Hodnota vnútorného merania určená iba pripočítaním 
5 cm na dĺžku puzdra metra

• Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie 
spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie 
pravdepodobnosti odlomenia

• Trieda presnosti II
• Pružinové navíjanie meracej pásky s možnosťou 

zablokovania
• K dispozícii vo vyhotovení meracej pásky šírky 12,7; 

19 a 25 mm
• Spona pre upevnenie na opasok

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-33-203 3 m/10 ft x 12,7 mm X 6 7,78 9,34 3253560332037
0-33-443 10 m/33 ft x 25 mm X 4 31,63 37,96 3253560334437

zviNovaCÍ Meter powerLock® bladearmor
• Spona pre pripevnenie na opasok
• Koncový háčik na presné meranie vnútorných aj 

vonkajších rozmerov.
• Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie 

spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie 
pravdepodobnosti odlomenia

• Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná 
proti oderu – desaťnásobná životnosť proti bežnej 
lakovanej páske

• BladeArmor povrch na prvých 150 mm znižuje riziko 
zlomenia meracej pásky o 95%

• Kompaktné a ergonomické nárazuvzdorné ABS 
puzdro s chrómovaným povrchom

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-33-522 3 m x 19 mm - 6 6,48 7,77 3253560335229
1-33-522 3 m x 19 mm X 12 6,40 7,68 3253561335228
0-33-552 5 m x 19 mm - 6 10,59 12,70 3253560335526
1-33-552 5 m x 19 mm X 12 10,50 12,59 3253561335525

ZVINOVACIE METRE

DO
 V

YP

REDANIA ZÁSOB
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-33-918 3 m x 19 mm X 6 5,45 6,54 3253560339180
1-33-918 3 m x 19 mm - 24 5,43 6,52 3253561339189
1-33-921 5 m x 19 mm - 16 9,17 11,01 3253561339219

zviNovaCie Metre MaX®

• Bimateriálne puzdro
• Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti 

oderu – desaťnásobná životnosť oproti lakovanej 
páske

• Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie 
spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie 
pravdepodobnosti odlomenia 

• Jemné a plynulé zasúvanie pásky do puzdra
• Trieda presnosti II
• AirLock – pružná zámka meracej pásky
• Zvýšená pevnosť meracej pásky
• Spona pre upevnenie na opasok

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-30-687 3 m x 12,7 mm X 6 3,80 4,56 3253560306878
1-30-687 3 m x 12,7 mm - 12 3,34 4,01 3253561306877
0-30-697 5 m x 19 mm X 6 5,56 6,67 3253560306977
1-30-697 5 m x 19 mm - 12 4,94 5,92 3253561306976
0-30-657 8 m x 25 mm X 6 8,83 10,59 3253560306571
1-30-657 8 m x 25 mm - 12 8,70 10,44 3253561306570
0-30-686 3 m/10 ft x 12,7 mm X 6 3,93 4,71 3253560306861
1-30-686 3 m/10 ft x 12,7 mm - 12 3,69 4,43 3253561306860
0-30-696 5 m/16 ft x 19 mm X 6 5,89 7,07 3253560306960
1-30-696 5 m/16 ft x 19 mm - 12 5,47 6,56 3253561306969
0-30-681 5 m/16 ft x 25 mm X 6 5,89 7,07 3253560306816
1-30-681 5 m/16 ft x 25 mm - 12 5,69 6,83 3253561306815
0-30-656 8 m/26 ftx 25 mm X 6 8,83 10,59 3253560306564
1-30-656 8 m/26 ft x 25 mm - 12 8,70 10,44 3253561306563

zviNovaCie Metre tylon
• Povrchová vrstva materiálu Tylon zaisťuje väčšiu 

odolnosť proti opotrebeniu a odreniu značenia 
meracej pásky

• Číselné údaje sú na strede pásky, čo umožňuje 
presnejšie vykonávanie a odčítavanie meraní

• Kompaktné, ergonomické puzdro s gumovým 
opláštením

• Puzdro s mäkkým, gumovým plášťom odoláva 
nárazom a veľmi dobre chráni meraciu pásku

• Trieda presnosti II
• Pohyblivý háčik umožňuje presné meranie ako 

vnútorných, tak aj vonkajších rozmerov
• Spona na pripevnenie na opasok

ZVINOVACIE METRE

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-33-932 5 m x 19 mm X 6 22,55 27,06 3253560339326

zviNovaCÍ Meter powerLock 
S priaMYM odpočtoM
• Priamy odpočet – určené na meranie vnútorných 

rozmerov
• Odolné a ergonomické puzdro s chrómovaným 

povrchom
• Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti 

oderu – desaťnásobná životnosť oproti lakovanej 
páske

• Trieda presnosti II

• Presný začiatočný bod merania – háčik s vôľou 
kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní

• Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie 
spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie 
pravdepodobnosti odlomenia 

• Pružinové navíjanie meracej pásky s možnosťou 
zablokovania

• Spona pre upevnenie na opasok

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-33-958 5 m x 28 mm X 6 9,67 11,60 3253560339586
0-33-959 8 m x 28 mm X 6 13,00 15,60 3253560339593

zviNovaCie Metre Max® 

S MaGNetiCkÝM háčikoM
• Magnetický háčik s patentovaným systémom 

Multi-Catch pre meranie kovových aj nekovových 
materiálov jednou osobou

• Povrchová úprava meracej pásky Mylar je odolná 
proti odreniu

• Vysunutie bez opory až 3 m
• Air-Lock - pružný zámok meracej pásky
• Bimateriálové púzdro
• Ľahko čitateľná stupnica
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-30-487 3 m x 12,7 mm X 6 2,48 2,97 3253560304874
1-30-487 3 m x 12,7 mm - 12 2,35 2,82 3253561304873
0-30-497 5 m x 19 mm X 6 3,80 4,56 3253560304973
1-30-497 5 m x 19 mm - 12 3,69 4,43 3253561304972
0-30-457 8 m x 25 mm X 6 6,83 8,19 3253560304577
1-30-457 8 m x 25 mm - 12 6,55 7,86 3253561304576

zviNovaCie Metre StaNLeY
• Ergonomické plastové PP puzdro
• Meracia páska šírky 12,7 mm s lakovaným 

povrchom
• Blokovacia zámka meracej pásky

• Presný začiatočný bod merania – háčik s vôľou 
kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom 
meraní

• Trieda presnosti II
• Spona pre upevnenie na opasok

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-30-299 3 m, v stojane X 3 6,28 7,53 3253561302993

zviNovaCÍ Meter euroLoCk
• Kompaktné, ergonomické puzdro
• Trieda presnosti II

• Vrecková veľkosť pre pohodlné a ľahké prenášanie
• Posuvná zámka pozície pásky

ZVINOVACIE METRE

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-39-055 1 m X 6 6,68 8,01 3253560390556

zviNovaCÍ Meter kľÚčeNka powerLock 1 m
• Ergonomické nárazuvzdorné puzdro z chrómovaného 

plastu ABS
• Pružinový mechanizmus zasúvania pásky 

s blokovaním
• Krúžok pre pripevnenie na kľúče
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SKLADACIE METRE A POLOPRUŽNÉ PRAVÍTKA

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-35-455 2 m X 10 3,82 4,58 3253560354558

dreveNÉ SkLadaCie Metre 
S prÍrodNÝM povrChoM
• Pružinové oceľové spojky jednotlivých dielov
• Skryté nity a mosadzné kovanie
• Niekoľkovrstvová povrchová úprava
• Vrchná vrstva s UV ochranou
• Odolné proti poveternostným vplyvom

• Odolné proti oteru
• Ryté čierne stupnice a číslovanie s dlhou životnosťou
• Trieda presnosti III
• Certifi kát FSC

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-35-458 2 m X 10 3,89 4,67 3253560354589

dreveNÉ SkLadaCie Metre bieLo-ŽLtÉ

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-35-229 2 m X 12 5,69 6,83 3253560352295

pLaStovÉ SkLadaCie Metre iii
• Plastové ABS skladacie metre s 11 % sklených 

vlákien
• 10 dielov

• Ryté stupnice, červeno farbené desiatkové hodnoty
• Dvojité pružiny v kĺboch, zapustené nity
• Trieda presnosti III

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-35-311 1 m x 15 mm X 6 10,20 12,24 3253560353117
0-35-312 2 m x 15 mm X 6 19,21 23,05 3253560353124

SkLadaCie Metre GraveMat NYLoN
• Antikorové skladacie metre z hliníkovej zliatiny
• Pružiny spojok Nylon-Delrin chránené proti zadretiu 

predlžujú životnosť a umožňujú pevné zaklapnutie 
pri natiahnutí

• Jemne gravírované stupnice
• Antirefl exná povrchová úprava
• Trieda presnosti III

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-35-556 500 mm x 25 mm - 5 9,03 10,83 3253561355561
1-35-558 1000 mm x 25 mm - 5 12,09 14,51 3253561355585

preSNÉ StrojárSke oCeľovÉ pravÍtko
• Polopružné z antikorovej ocele – sila 0,8 mm
• Rytá stupnica
• Stupnica s mm dielikmi na jednej strane po oboch 

hranách

• Antirefl exná povrchová úprava
• Trieda presnosti II
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TIP 1  Presnosť merania 
zvýšite ľahkým naklopením 
pásky a priložením jej hrany 
čo najtesnejšie k meranému 
povrchu.

TIP 2  Ak vkladáte predmet 
do iného, napr. dvere do 
rámu, možnosť chyby 
nameranej hodnoty znížite vyznačením skutočnej hodnoty 
ceruzkou na zadnú stranu metra a jej prenesením na dvere. 
Toto je zjednodušené pri metroch FatMax, ktorých koncový 
háčik je možné zachytiť 3 spôsobmi. Značka ceruzkou je 
ľahko umývateľná vlhkou handričkou.

TIP 3  Na značenie pozdĺžnych čiar s hranou predmetu 
využite malý vrub na koncovom háčiku, ku ktorému priložíte 
hrot ceruzky; čelnú stranu zvinovacieho metra alebo prst 
použite ako zarážku na udržanie stálej vzdialenosti od hrany.

TIP 4  Aby ste predišli 
zbytočnému poškodeniu 
vášho zvinovacieho metra 
vždy dbajte na kontrolu 
rýchlosti navíjania pásky. 
Snažte sa tiež zabrániť 
zamotaniu pásky. Dlhé metre 
majú silné vratné pero, preto 
dávajte tiež pozor, aby ste 
nenechali prsty medzi 
koncovým háčikom a puzdrom metra.

TIP 5  Vďaka konštrukcii 
koncového háčika Stanley 
metrov je možné zachytiť a 
pretiahnuť kábel cez dutiny. 
Túto možnosť iste ocenia 
elektrikári a pod. 

TIP 6 Veľké kruhy či oblúky 
ľahko vyznačíte zavesením 
koncového háčika ku skrutke 
či klincu, priložením ceruzky vo zvolenej vzdialenosti a jej 
otáčaním okolo osi. 

TIP 7  Na nastavenie vzdialenosti nosníkov použite vhodnú 
mierku s dĺžkou 40 cm/16".

RADY A TECHNIKY

TIP 8  V niektorých 
prípadoch, keď by mohol 
koncový háčik negatívne 
ovplyvniť presnosť merania 
(napr. kvôli nemožnosti 
priložiť pásku k meranému 
povrchu) použite iný vhodný 
bod, napr. značku hodnoty 
10 cm a od výsledku 
merania potom túto hodnotu odčítajte.

TIP 9  Ak nemáte pravítko 
narysujte rovnú čiaru pozdĺž 
pásky zvinovacieho metra 
priloženého stupnicou  
k povrchu. 

TIP 10  Zvinovací meter 
môžete použiť na kontrolu 
pravých uhlov obdĺžnika  
zmeraním uhlopriečok.
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PÁSMA
Pásma Stanley zodpovedajú triede presnosti II a majú čiernu stupnicu 
na žltom povrchu.

Pásma s plastovou páskou so sklenými vláknami zodpovedajú buď 
triede presnosti II alebo III a majú čiernu stupnicu na bielom povrchu.

EURÓPSKE NORMY PRESNOSTI
Povolené odchýlky:

Tr. II 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m

mm 2,1 4,3 6,3 10,3 20,3

Tr. III 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m

mm 4,6 8,6 12,6 20,6 40,6

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-34-799 60 m X 2 60,00 72,00 3253562347992

páSM0 MaxSteel MetriCkÉ
• Rozmerný plastový ABS rám
• Pogumovaná rukoväť
• 3× rýchlejšie navíjanie pásma
• Odolná a nárazuvzdorná konštrukcia
• Koncové oko na ľahké odvíjanie
• Stabilizačný kotevný hrot

• Skladacia navíjacia kľučka
• Tlmič nárazu koncového oka pri navíjaní
• Meracia páska odolná proti oteru
• Šírka meracej pásky 12,7 mm
• Stupnica s mm dielikmi
• Trieda presnosti II

páSMa S oCeľovou páSkou FatMax® 
• Rýchle navíjanie, prevod kľučky na cievku pásma 5:1
• Kľučka vyrobená z nerezovej ocele pre dlhú životnosť
• Spona pre upevnenie na opasok

• Tlačidlo na uvoľnenie a rýchle odvinutie pásky
• Ergonomické puzdro s opláštením z 2 materiálov pre 

pohodlné a pevné držanie
• Šírka pásky 9,5 mm

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-34-133 20 m x 10 mm X 6 27,25 32,70 3253560341336
0-34-134 30 m x 10 mm X 6 37,06 44,48 3253560341343

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-34-477 30 m x 12,7 mm - 1 83,72 100,47 3253561344770
1-34-478 50 m x 12,7 mm - 1 127,08 152,50 3253561344787

páSMa MaSter ii – MaboLoN (S rukovÄŤou)
• Výnimočná páska Stanley MABOLON ponúka 

vynikajúcu odolnosť proti oteru, pôsobeniu chemikálií 
a znižuje riziko zlomenia pri náhodnom preložení

• Temperácia oceľovej pásky zaisťuje jej pevnosť 
a pružnosť 

• Veľmi odolný pochrómovaný mosadzný rám
• Ergonomická rukoväť

• Rozmerné koncové oko (podľa DIN normy) s plne 
zasúvacou kotvou

• Páska aj rukoväť sú vymeniteľné na použitie 
pravákmi a ľavákmi

• Vyberateľný kotevný hrot
• Trieda presnosti II
• Dodávané bez puzdra

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-34-203 30 m x 9,5 mm X 2 39,67 47,60 3253560342036

Stanley® FatMax® SaMoNavÍjaCie páSMo
• Šírka oceľovej pásky 9,5 mm, dĺžka 30 m
• Ľahko čitateľná stupnica
• Ochrana pásma pri rýchlom navíjaní, možnosť 

zaistenia pásma v požadovanej dĺžke

• Odolné hliníkové puzdro
• Karabínka a spona na upevnenie za opasok
• Možnost otvorenia puzdra pre jednoduché očistenie 

prachu
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-34-406 20 m x 12,7 mm X 2 41,76 50,11 3253560344061

páSMo aCieLak otvoreNÉ
• Perforované oceľové puzdro s epoxidovým lakom 

veľmi odolné proti korózii a nárazom
• Páska odolná proti prelomeniu a oteru
• Chrómovaný mechanizmus a rukoväť

• Veľké koncové oko (podľa DIN normy) s plne 
zasúvacou kotvou

• Odvíjanie pásky po dotyčnici
• Trieda presnosti II

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-34-102 10 m x 9,5 mm X 6 12,55 15,06 3253560341022
0-34-105 20 m x 9,5 mm X 6 15,94 19,13 3253560341053
0-34-108 30 m x 9,5 mm X 6 21,03 25,23 3253560341084

páSMa oCeľovÉ S uzatvoreNÝM puzdroM 
MetriCkÉ
• Žlté plastové ABS puzdro – odolné a výborne viditeľné
• Oceľová meracia páska krytá polymérovou vrstvou 

odolnou proti oteru
• Skladacia kľučka pre ľahké uloženie a navíjanie 

pásma

• Koncový háčik sa pre zvýšenú ochranu zasúva do 
otvoru v puzdre

• Stupnica s dielikmi po mm
• Trieda presnosti II

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-34-814 30 m x 19 mm X 2 36,28 43,53 3253562348142
2-34-824 60 m x 19 mm X 2 50,97 61,17 3253562348241

páSMa FatMax® S pLaStovou páSkou
• Šírka pásky 19 mm so 64 sklenými vláknami pre 

zvýšenú pevnosť a presnosť
• 64 sklených vlákien zvyšuje pevnosť pásky 2× oproti 

štandardu
• 3× rýchlejšie navíjanie vďaka prevodu kľučky 3:1
• Odolná a nárazuvzdorná konštrukcia pre predĺženú 

životnosť
• Koncové oko pre ľahké vytiahnutie a zachytenie
• Oteru odolný lak na povrchu pásky pre dlhšiu 

životnosť

• Skladací koncový háčik na presný začiatok merania
• Bimateriálna rukoväť
• Integrovaný kotviaci hrot uľahčuje meranie jednou 

osobou
• Zosilnený koniec pásky pre dlhšiu životnosť
• Gumový povrch rukoväti na pevné držanie
• Tlmič nárazu koncového oka pri navíjaní
• Trieda presnosti II

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-34-772 30 m x 12,7 mm X 2 24,90 29,88 3253562347725
2-34-775 60 m x 12,7 mm X 2 30,94 37,12 3253562347756
2-34-777 100 m x 12,7 mm X 2 36,66 43,99 3253562347770

páSMa powerWinder S pLaStovou páSkou
• Skladací koncový háčik na presný začiatok merania
• Šírka pásky 13 mm
• 3× rýchlejšie navíjanie vďaka prevodu kľučky 3:1
• Obojstranná potlač meracej pásky na jednej strane 

metrická na druhej palcová
• Zosilnený koniec pásky pre dlhšiu životnosť
• Koncové oko pre ľahké vytiahnutie a zachytenie

• Gumový povrch rukoväti na pevné držanie
• Tlmič nárazu koncového oka pri navíjaní
• Bimateriálna ergonomická rukoväť
• Odolná a nárazuvzdorná konštrukcia pre predĺženú 

životnosť
• Trieda presnosti II

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-34-792 30 m x 12,7 mm X 2 15,49 18,58 3253562347923
2-34-795 60 m x 12,7 mm X 2 20,39 24,46 3253562347954

páSMa otvoreNÉ S pLaStovou páSkou
• Bimateriálna rukoväť pre väčšie pohodlie
• Nárazuvzdorný veľmi odolný plastový ABS rám
• Plastová páska zosilnená sklenými vláknami pre 

zvýšenie presnosti merania
• Obojstranná potlač pásky pre ľahší odpočet merania
• Meracia páska je elektricky nevodivá, chránená proti 

UV žiareniu
• Meracia páska je opatrená umývateľným PVC 

povlakom pre dlhšiu životnosť

• Integrovaný kotevný hrot uľahčuje meranie 
vykonávané jednou osobou

• Skladacia kľučka uľahčuje ukladanie a prepravu
• Skladací koncový háčik na ukotvenie pásky
• Integrovaná zarážka na prevenciu nechceného 

odvinutia pásma
• Stupnica s dielikmi po 2 mm
• Dĺžky 30 a 60 m prípadne v palcových mierach
• Trieda presnosti III

PÁSMA
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-34-295 10 m x 12,7 mm X 6 5,56 6,67 3253560342951
0-34-296 20 m x 12,7 mm X 6 7,10 8,52 3253560342968
0-34-297 30 m x 12,7 mm X 6 10,46 12,55 3253560342975

páSMa uzatvoreNÉ S pLaStovou páSkou 
MetriCkÉ
• Nárazuvzdorné veľmi odolné plastové ABS puzdro
• Perforácia na zadnej strane puzdra umožňuje 

čistenie meracej pásky
• Plastová páska zosilnená sklenými vláknami na 

zvýšenie presnosti merania

• Meracia páska je elektricky nevodivá, chránená proti 
UV žiareniu

• Meracia páska je opatrená umývateľným PVC 
povlakom pre dlhšiu životnosť

• Stupnica s dielikmi po 2 mm
• Trieda presnosti III

Tip 1  Vyvarujte sa akémukoľvek krúteniu či zamotaniu 
pásky, najmä oceľovej, ktorá sa môže následkom 
neopatrného zaobchádzania zlomiť.

Tip 2  Nenavíjajte pásku príliš rýchlo. Prevod urýchľujúci 
navinutie pásky pri pásmach FatMax je veľmi užitočný, avšak 
pri prudkom dorazení pásky by mohlo dôjsť k jeho 
poškodeniu – preto vždy ku koncu navíjanie spomaľte.

Tip 3  Pred navinutím pásku riadne očistite, najmä pri 
modeloch so zatvorenými puzdrami.

Tip 4  Na dosiahnutie väčšieho napnutia pásky použite pri 
otvorených pásmach tvrdený kotviaci bodec. Hlavnou 
výhodou otvoreného pásma je, že nečistoty na meracej páske 
nenarušujú funkciu navíjacieho mechanizmu.

Tip 5  Meraciu pásku zablokujte a napnite pre zníženie 
nepresnosti nameraných údajov v dôsledku prevesenia pásky 
najmä pri meraní otvoreného priestoru či nerovnomerných 
povrchov.

Tip 6  Všetky koncové háčiky sú prispôsobené na vyznačenie 
veľkých kruhov či výsekov, napr. na športových ihriskách. 

PÁSMA

RADY A TECHNIKY

TOP TIP  Oba typy meracích pások, oceľové aj plastové, 
chráňte pred nadmerne vysokými teplotami na priamom 
slnku, aby ste predišli ich pretiahnutiu vplyvom dilatácie.
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-175 1000 m - 6 45,14 54,17 3253561771750

MW20M MaLÉ MeraCie koLieSko
• Ideálne na meranie a vyznačovanie rozmerov 

v interiéroch
• Malé kolieska a teleskopická rukoväť uľahčujú 

ukladanie a prepravu
• 5-číselné počítadlo s nulovacím tlačidlom, dielik 

1 cm, presnosť ±2 %

• Dvojité meracie kolieska pre vyššiu stabilitu 
a odolnosť

• Pevná a odolná plastová konštrukcia pre dlhú 
životnosť

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-109 9999,99 m - 1 157,27 188,72 3253561771095

MW55S proFeSioNáLNe MeraCie koLieSko 
FatMax® - vYpLetaNÉ
• Kĺb s pozitívnou zámkou umožňuje zloženie rukoväti 

aj v pracovných rukaviciach
• Konštrukcia s tesnením chráni prevody pred 

zanesením prachom a predlžuje životnosť výrobku
• Pevná oceľová konštrukcia pre vysokú odolnosť, 

povrch chránený práškovým lakom
• Veľmi pevný kovový stojanček
• Veľmi presné kovové počítadlo
• Gumové obloženie kolieska zabraňuje preklzávaniu 

na akomkoľvek povrchu

• Vypletané koliesko – veľmi pevná a ľahká 
konštrukcia

• Prevodový remeň – pohon počítadla s veľkými 
číslami na meranie vzdialenosti až 9 999,99 m

• Brzda – ľahko ovládateľná, zabraňuje nechcenému 
pohybu z miesta

• Nárazuvzdorné puzdro chráni mechanizmus pred 
poškodením

• Veľké dobre ovládateľné nulovacie tlačidlo
• Pevná oceľová obruč kolieska s obvodom 1 m

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-108 9999,99 m - 1 164,51 197,42 3253561771088

MW55d proFeSioNáLNe MeraCie koLieSko 
FatMax® – diSkovÉ
• Kĺb s pozitívnou zámkou umožňuje zloženie rukoväti 

aj v pracovných rukaviciach
• Konštrukcia s tesnením chráni prevody pred 

zanesením prachom a predlžuje životnosť výrobku
• Pevná oceľová konštrukcia pre vysokú odolnosť, 

povrch chránený práškovým lakom
• Veľmi pevný kovový stojanček
• Veľmi presné kovové počítadlo
• Gumové obloženie kolieska zabraňuje preklzávaniu 

na akomkoľvek povrchu

• Disková výplň kolieska – veľmi pevná konštrukcia, 
ľahko sa čistí

• Prevodový remeň – pohon počítadla s veľkými 
číslami na meranie vzdialenosti až 9 999,99 m

• Brzda – ľahko ovládateľná, zabraňuje nechcenému 
pohybu z miesta

• Nárazuvzdorné puzdro chráni mechanizmus pred 
poškodením

• Veľké dobre ovládateľné nulovacie tlačidlo
• Pevná oceľová obruč kolieska s obvodom 1 m

MERACIE KOLIESKA
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-174 10000 m - 6 75,98 91,18 3253561771743

MW40M MeraCie koLieSko
• Odolné tradičné meracie koliesko
• Veľmi presné 5-číselné počítadlo s nulovacím 

tlačidlom, dielik 10 cm, presnosť ±1 %
• Počítadlo a jeho prevod je uložené vo veľmi odolnom 

puzdre

• Veľmi odolná skladacia rukoväť
• Sklopný stojanček
• Liate hliníkové koliesko s gumovým povrchom pre 

dlhú životnosť a presné prenášanie vzdialenosti
• Dodávané vrátane úložného vaku

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-176 10 000 m - 6 115,89 139,07 3253561771767

dMW30 diGitáLNe MeraCie koLieSko
• Pevná a odolná konštrukcia so skladacou rukoväťou 

a stojančekom vhodná na použitie v exteriéri
• Digitálne počítadlo s možnosťou ukladania dát do 

pamäte a obojstranného merania (pri pohybe vpred 
aj vzad)

• Možnosť automatického prepočtu jednotiek
• Uloženie až 8 nameraných hodnôt do pamäte

MERACIE KOLIESKA
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Výber vodováhy správnej dĺžky

Pravidlo čím dlhšia, tým lepšia neplatí vždy. Zatiaľ čo krátke 
vodováhy lepšie kopírujú povrch, dlhé sa naopak, najmä pri 
meraní veľkých plôch, lepšie vyrovnávajú s drobnými 
nerovnosťami povrchu.

Pre murárov a stavbárov je ideálnou voľbou vodováhy typ 
Stanley® FatMax® dĺžky 1200 mm, pre betonárov potom 
dĺžky 1800 mm. Na dokončovacie práce bude lepšou voľbou 
odľahčená vodováha koľajnicového („I“) alebo hranolového 
profilu dĺžky 600 alebo 900 mm, ktoré sú ideálne napr. na 
montáže nábytku a pod. 

Špeciálne vodováhy

Vodováha TORPEDO – vodováha TORPEDO 
Stanley® FatMax® má frézovanú pracovnú plochu s „V“ 
žliabkom čo jej umožňuje presne priložiť na rúrky a iné 
valcové povrchy; je tak vhodnou vodováhou pre lešenárov, 
inštalácie poličiek a bežné použitie v domácnosti.

Vodováhy kombinovanej konštrukcie

Obdĺžnikový prierez zaisťuje výnimočnú odolnosť a výkon. Sú 
osadené pevnými akrylátovými hranolovými libelami 
s frézovaným povrchom pre dosiahnutie najvyššej presnosti 
a jemnejšie a rýchlejšie vyrovnanie bublinky v libele. Stredová 
časť libely so zväčšovacím efektom uľahčuje odčítanie polohy 
bublinky.

Koľajnicové vodováhy

Pre vodováhy koľajnicového (“ ”) profilu je charakteristická 
menšia hmotnosť a osadenie valcovými 360° libelami.

Magnetické vodováhy – Veľmi silné magnety v základni 
umožňujú ich prichytenie na akýkoľvek oceľový či železný 
predmet a sú tak ideálne pri inštalácii strojov alebo 
vzduchotechniky.

Vodováhy s nastaviteľnou libelou – Otočná libela môže byť 
nastavená v rozsahu od 0° do 90° čo umožňuje nastavenie 
uhla pri konštrukcii striech, drenážnych rúrok a pod.

AKO VYBRAŤ VODOVÁHU

1 m

VODOVÁHY
Presnosť pri vodováhach je udávaná hodnotou maximálnej 
možnej odchýlky merania od presnej roviny vo vzdialenosti 
1 meter od stredu libely. Vodováhy Stanley® FatMax® majú 
presnosť ±0,5 mm/1 m zaručenú počas 10 rokov.

ZÁRUKA:
Spoločnosť Stanley poskytuje 5-ročnú záruku 

na presnosť použitých libiel.

VODOVÁHY TOLERANCE Povolená odchýlka

STANLEY 2, FatMax ® i Stanley® FatMax® ± 0,5 mm

STANLEY 3 ± 1,0 mm

I-BEAM PRO 180° ± 1,5 mm

ABS I-BEAM ± 2,0 mm
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-43-616 400 mm X 4 25,03 30,03 3253560436162
0-43-624 600 mm X 4 30,18 36,22 3253560436247
0-43-632 800 mm X 3 30,04 36,04 3253560436322
0-43-636 900 mm X 3 32,55 39,06 3253560436360
0-43-640 1000 mm X 3 32,28 38,73 3253560436407
0-43-648 1200 mm X 3 34,90 41,88 3253560436483
0-43-660 1500 mm X 3 39,25 47,10 3253560436605
0-43-672 1800 mm X 3 45,89 55,07 3253560436728
0-43-681 2000 mm X 3 51,01 61,21 3253560436810
0-43-617 400 mm (magnetická) X 4 27,72 33,27 3253560436179
0-43-618 500 mm (magnetická) X 4 29,49 35,38 3253560436186
0-43-625 600 mm (magnetická) X 4 32,29 38,75 3253560436254
0-43-633 800 mm (magnetická) X 4 30,94 37,12 3253560436339
0-43-637 900 mm (magnetická) X 3 34,11 40,93 3253560436377
0-43-641 1000 mm (magnetická) X 3 34,44 41,33 3253560436414
0-43-649 1200 mm (magnetická) X 3 36,86 44,23 3253560436490
0-43-679 2000 mm (magnetická) X 3 50,97 61,17 3253560436797

vodováhY Stanley® FatMax®

• Libely s 20 % zväčšovacím efektom pre lepšiu 
kontrolu polohy bublinky

• Dvakrát frézované pracovné povrchy pre dosiahnutie 
maximálnej presnosti

• Gumové rukoväti priskrutkované na rám vodováhy
• Zosilnená kombinovaná konštrukcia s výstuhami je 

5× pevnejšia než pri ostatných Stanley vodováhach

• Pri magnetickej verzii v spodnej pracovnej ploche 
sú veľmi silné magnety, 2× silnejšie než bežne 
používané

• Akrylátové hranolové libely najpresnejšie vo svojej 
kategórii zaisťujú presnosť merania v 8 rovinách 
±0,5 mm/m

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-43-524 600 mm - 6 19,03 22,83 3253561435249
1-43-536 900 mm - 3 22,94 27,52 3253561435362
1-43-548 1200 mm - 3 25,49 30,58 3253561435485
1-43-572 1800 mm - 3 38,04 45,64 3253561435720
1-43-525 600 mm (magnetická) - 6 22,55 27,06 3253561435256
1-43-537 900 mm (magnetická) - 3 29,41 35,30 3253561435379
1-43-549 1200 mm (magnetická) - 3 29,72 35,67 3253561435492

vodováhY FatMax®

• O 6 mm vyššia konštrukcia než pri konkurenčných 
výrobkoch

• O 6 – 9 mm širšia než porovnateľné konkurenčné 
modely

• Vyššia hmotnosť oproti porovnateľným 
konkurenčným modelom pre výnimočnú pevnosť

• Nárazuvzdorné gumové koncovky/dorazy
• Frézovaná spodná aj vrchná pracovná plocha
• Gumové rukoväti pre pohodlné prenášanie aj 

meranie
• Vylepšené libely uľahčujú kontrolu polohy bublinky
• Veľká stredná zapuzdrená libela
• 10-ročná záruka presnosti

VODOVÁHY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-42-063 400 mm X 4 59,96 71,95 3253560420635
0-42-065 600 mm X 4 73,29 81,95 3253560420659
0-42-086 1200 mm X 4 93,29 111,95 3253560420864

FatMax® diGitáLNe vodováhY
• Podsvietený LCD dispej uľahčuje čítanie nameraných 

hodnôt
• Automatické prevrátenie údajov na dispeji pri práci 

nad hlavou
• Funkcia HOLD
• Výber z viacerých meracích jednotiek (mm/m; °; %; 

°C; F))

• Pamäť na posledných 9 meraní
• Možnosť kalibrácie pri náhodnom páde
• Zvuková signalizácia pri 0°, 45° a 90°
• Indikátor stavu batérie
• Presnosť ±1mm/m
• Dodávané vrátane vodeodolného obalu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-42-087 400 mm X 4 99,96 119,95 3253560420871

Stanley® diGitáLNY SkLoNoMer
• Dĺžka 400 mm
• LCD dispej
• Meria uhly v rozsahu 0°- 180°

• 2 libely, horizontálna a vertikálna
• Pevná a odolná hliníková konštrukcia
• Presnosť ±0,1°
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-42-362 300 mm, 2 libely - 20 4,57 5,48 3253561423628
1-42-371 450 mm, 2 libely - 20 5,69 6,83 3253561423710
1-42-372 500 mm, 2 libely - 20 6,62 7,95 3253561423727
1-42-389 600 mm, 2 libely - 10 8,51 10,22 3253561423895
1-42-390 800 mm, 2 libely - 10 9,61 11,54 3253561423901
1-42-395 1000 mm, 2 libely - 10 11,65 13,98 3253561423956
1-42-399 1200 mm, 2 libely - 10 12,11 14,53 3253561423994

vodováhY StaNLeY 3
• Odľahčená, pritom pevná, hliníková hranolová 

konštrukcia
• Každá vodováha je osadená jednou libelou na 

horizontálne a jednou na vertikálne meranie

• Povrch opatrený epoxidovým lakom pre ľahké 
čistenie

• Presnosť ±1 mm/m

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-43-553 600 mm, 3 libely - 3 11,98 14,38 3253561435539
1-43-555 1200 mm, 3 libely - 3 16,77 20,12 3253561435553
1-43-557 1800 mm, 3 libely - 3 24,73 29,68 3253561435577

vodováhY FatMax® i-beam
• Zosilnená hliníková konštrukcia koľajnicového profi lu
• Veľké libely pre ľahkú kontrolu polohy bublinky
• Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace 

vodováhu pri náhodnom páde

• Presnosť ±0,5 mm/m
• Stupnica na hornej hrane vodováhy dieliková 

po 2 mm
• Držiak na ceruzku (ceruzka je súčasťou dodávky)

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-43-554 600 mm, 3 libely - 3 13,58 16,29 3253561435546
1-43-556 1200 mm, 3 libely - 3 18,75 22,50 3253561435560
1-43-558 2000 mm, 3 libely - 3 26,53 31,84 3253561435584

vodováhY FatMax® i-beam MaGNetiCkÉ

VODOVÁHY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-42-263 400 mm, 2 magnety, 2 libely - 6 13,52 16,23 3253561422638
1-42-268 500 mm, 2 magnety, 2 libely - 6 14,51 17,42 3253561422683
1-42-269 600 mm, 2 magnety, 2 libely - 6 15,69 18,83 3253561422690
1-42-273 800 mm, 4 magnety, 2 libely - 6 20,39 24,46 3253561422737
1-42-278 1000 mm, 4 magnety, 3 libely - 6 25,49 30,58 3253561422782
1-42-286 1200 mm, 4 magnety, 3libely - 6 29,06 34,88 3253561422867
1-42-288 1500 mm, 4 magnety, 4 libely - 6 34,31 41,17 3253561422881
1-42-289 1800 mm, 4 magnety, 4 libely - 6 35,78 42,94 3253561422898
1-42-290 2000 mm, 4 magnety, 4 libely - 6 37,43 44,92 3253561422904

vodováhY StaNLeY 2
• Frézovaná spodná pracovná plocha na dosiahnutie 

vysokej presnosti (do dĺžky 1200 mm)
• Hranolová hliníková konštrukcia so žliabkami 

v bokoch pre vysokú pevnosť a tuhosť

• Hranolové libely s 5-ročnou zárukou na rozbitie či 
únik kvapaliny

• Povrch opatrený epoxidovým lakom pre ľahké 
čistenie

• Presnosť ±0,5 mm/m

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-42-209 400 mm, 2 libely - 10 10,00 12,00 3253561422096
1-42-218 600 mm, 2 libely - 10 11,39 13,67 3253561422188
1-42-219 800 mm, 2 libely - 10 13,21 15,85 3253561422195
1-42-238 900 mm, 3 libely - 10 12,94 15,52 3253561422386
1-42-239 1000 mm, 3 libely - 10 14,11 16,93 3253561422393
1-42-257 1200 mm, 3 libely - 10 16,07 19,29 3253561422577
1-42-258 1500 mm, 4 libely - 6 27,06 32,48 3253561422584
1-42-259 1800 mm, 4 libely - 6 29,80 35,76 3253561422591
1-42-261 2000 mm, 4 libely - 6 32,17 38,60 3253561422614

vodováhY StaNLeY 2 MaGNetiCkÉ
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-43-609 290 mm X 12 22,64 27,17 3253560436094

vodováha Stanley® FatMax® torpedo 
MaGNetiCká
• Pevné hranolové libely, najpresnejšie v kategórii – 

±0,5 mm/m
• Stredná libela so zväčšovacím efektom pre ľahkú 

kontrolu polohy bublinky

• „V“ žliabok na spodnej pracovnej ploche na 
priloženie k rúrkam

• Veľmi silné magnety zapustené do základne, 
2× silnejšie než bežne používané

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-43-603 dĺžka 220 mm, 3 libely X 6 18,44 22,13 3253560436032

vodováha torpedo FatMax® MaGNetiCká
• Tuhá a pevná hliníková konštrukcia
• Pevné hranolové libely, najpresnejšie v kategórii 

±0,5 mm/m
• Stredná libela so zväčšovacím efektom pre 

jednoduchú kontrolu polohy bublinky

• Veľmi silné magnety zapustené do základne, 
2x silnejšie než bežne používané

• “V” žliabok na spodnej pracovnej ploche pre 
priloženie k trubkám

VODOVÁHY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-42-919 400 mm, 3 libely - 6 5,47 6,56 3253561429194
1-42-920 600 mm, 3 libely - 6 7,76 9,31 3253561429200
1-42-921 800 mm, 3 libely - 6 8,88 10,66 3253561429217
1-42-922 1000 mm, 3 libely - 6 10,28 12,33 3253561429224
1-42-923 1200 mm, 3 libely - 6 11,38 13,65 3253561429231

vodováhY i-beam 180
• Odolná hliníková konštrukcia koľajnicového profi lu 

má vysokú pevnosť
• 3 valcové libely: 1 na horizontálne, 1 na vertikálne 

meranie a 1 otočná v rozsahu 180° (s dvoma 
stupnicami 0° – 90° s dielikmi po 10°)

• Nárazuvzdorné koncovky/dorazy chrániace vodováhu 
pri náhodnom páde 

• Presnosť ±1,5 mm/m

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-42-474 300 mm, 3 libely - 10 4,11 4,93 3253561424748
1-42-475 450 mm, 3 libely - 6 4,94 5,92 3253561424755
1-42-476 600 mm, 3 libely - 6 6,28 7,53 3253561424762
1-42-471 1200 mm, 3 libely - 6 11,38 13,65 3253561424717

pLaStovÉ vodováhY
• Vodováha koľajnicového profi lu
• Vstrekované plastové ABS telo, ľahké 

a nárazuvzdorné

• 3 valcové libely: vodorovná, zvislá a 45°

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-43-511 250 mm, 3 libely X 6 13,72 16,47 3253560435110

NárazuvzdorNá vodováha torpedo
• Hliníková základňa s „V“ žliabkom pre kontrolu 

valcových telies, napr. rúrok
• Veľké reverzibilné libely – horizontálna, vertikálna 

a 45°

• Gumové koncovky/dorazy na ochranu pri náhodnom 
páde

• Magnetická
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-42-460 400 mm, 2 libely - 4 21,58 25,89 3253561424601
1-42-461 500 mm, 2 libely - 4 23,58 28,29 3253561424618
1-42-462 600 mm, 2 libely - 4 25,49 30,58 3253561424625

vodováhY CoMpoSite
• Profesionálne trapézové vodováhy
• Konštrukcia zo vstrekovaných kompozitných 

materiálov – prakticky nerozbitné, nevodivé

• Osadené dvomi prakticky nerozbitnými, 
nárazuvzdornými, reverzibilnými libelami

• Presnosť ±1 mm/m

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-42-465 230 mm, 3 libely X 6 6,61 7,93 3253560424657

hLiNÍková vodováha torpedo
• Pevná a ľahká hliníková konštrukcia, ideálna na 

drobné merania
• Magnetická základňa na pripevnenie ku kovovým 

konštrukciám

• 3 libely: horizontálna, vertikálna a 45°
• Stredná libela chránená pred nárazmi

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-42-294 200 mm, 3 libely X 6 3,30 3,96 3253560422943

vodováha torpedo
• Ľahká a pevná vstrekovaná plastová ABS konštrukcia • 3 valcové libely: vertikálna, horizontálna a 45°

VODOVÁHY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-42-311 300 mm, 2 libely - 4 20,75 24,90 3253561423116
1-42-312 400 mm, 2 libely - 4 22,20 26,64 3253561423123
1-42-313 500 mm, 2 libely - 4 25,56 30,67 3253561423130
1-42-314 600 mm, 2 libely - 4 27,36 32,83 3253561423147
1-42-315 800 mm, 2 libely - 4 32,02 38,42 3253561423154
1-42-316 1000 mm, 2 libely - 4 47,67 57,20 3253561423161

NárazuvzdorNá vodováha MLh 
Stanley® FatMax®

• Nový tvar a vzhľad zlepšuje ergonómiu vodováhy 
a zaisťuje maximálnu odolnosť

• Umožňuje ľahšiu a rýchlejšiu manipuláciu a presné 
čítanie hodnôt

• Zväčšená horizontálná libela pre lepšiu kontrolu 
pozície bublinky

• Presnosť merania ±0,5 mm/m
• Dvakrát frézovaný povrch pracovných plôch pre 

dosiahnutie maximálnej presnosti

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-42-421 400 mm, 2 libely - 4 25,94 31,13 3253561424212
1-42-422 500 mm, 2 libely - 4 30,51 36,62 3253561424229
1-42-423 600 mm, 2 libely - 4 32,20 38,64 3253561424236

NárazuvzdorNá vodováha MLh 
Stanley® FatMax® MaGNetiCká
• Nový tvar a vzhľad zlepšuje ergonómiu vodováhy 

a zaisťuje maximálnu odolnosť
• Umožňuje ľahšiu a rýchlejšiu manipuláciu a presné 

čítanie hodnôt
• Zväčšená horizontálná libela pre lepšiu kontrolu 

pozície bublinky

• Presnosť merania ±0,5 mm/m
• Dvakrát frézovaný povrch pracovných plôch pre 

dosiahnutie maximálnej presnosti
• Veľmi silné magnety (MALH), 2x silnejšie než bežne 

užívané, zapustené do základne vodováh kvôli 
perfektnej stabilite
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-42-251 400 mm, 2 libely - 4 25,05 30,06 3253561422515
1-42-252 500 mm, 2 libely - 4 27,61 33,14 3253561422522
1-42-253 600 mm, 2 libely - 4 31,45 37,74 3253561422539
1-42-254 800 mm, 2 libely - 4 38,90 46,68 3253561422546

NárazuvzdorNÉ vodováhY tMLh
• Presnosť ±1 mm/m
• Epoxidový lak odolný proti oteru a vplyvom 

poveternostných podmienok
• Nastaviteľná horizontálna libela s fl uorescenčnou 

základňou pre čitateľnosť za všetkých svetelných 
podmienok

• Osadená 2 nerozbitnými, nárazuvzdornými, reverzne 
použiteľnými farebnými libelami Altuglass

• Tuhá a pevná, prakticky nerozbitná masívna hliníková 
konštrukcia

• Frézovaná spodná aj vrchná pracovná plocha pre 
väčšiu presnosť

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-42-799 250 mm, 2 libely - 5 7,69 9,23 3253561427992
1-42-802 400 mm, 2 libely - 5 8,95 10,74 3253561428029
1-42-804 600 mm, 2 libely - 5 11,61 13,94 3253561428043

vodováhY Gp
• Trapézová konštrukcia s obráteným „T“ profi lom
• Hliníkové telo
• Veľmi odolný epoxidový lak

• Frézovaná pracovná plocha pre vyššiu presnosť
• Osadené dvomi presnými libelami
• Presnosť ±2 mm/m

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-42-322 1500 mm - 30 26,07 31,29 3253561423222
0-42-322 1500 mm X 5 27,45 32,94 3253560423223
1-42-323 2000 mm - 30 29,41 35,30 3253561423239
0-42-323 2000 mm X 5 31,38 37,65 3253560423230

MurárSke vodováhY
• Horizontálna libela vlepená do plastového ABS lôžka
• Vertikálna libela vlepená do plastového ABS lôžka 

priskrutkovaného k telu vodováhy

• Rukoväti vo vzájomnej vzdialenosti 1 m pre pohodlnú 
manipuláciu

• Čierne ABS plastové koncovky/dorazy
• Hliníkové telo

VODOVÁHY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-42-127 Ø 38 mm X 12 2,63 3,16 3253560421274

Stanley® doSková vodováha
• Vhodná pre nastevenie stola, dosiek do roviny • Pripravené otvory umožňujú prichytenie k doske

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-42-130 X 6 3,97 4,76 3253560421304

Stanley® MiNi vodováha
• 2 libely, horizontálna a vertikálna
• Magnetická základňa

• Ľahká a pevná plastová ABS konštrukcia
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-42-287 80 mm X 6 2,09 2,51 3253560422875

StruNová vodováha
• Ideálna na vymeriavanie záhrad, dlhých vzdialeností, 

kde nie je veľmi dôležitá presnosť roviny
• Integrované háčiky pre zavesenie

• Vodováha pre zavesenie na povrázok pri zameriavaní 
terénu a pod.

• Ľahká hliníková odolná konštrukcia

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-47-720 - X 1 5,69 6,83 3253560477202

StaNLeY® StĹpiková vodováha
• Použitie na kovové stĺpiky/povrchy
• Zníženie rizika poškodenia počas merania
• Vďaka kompaktnej konštrukcii sa ľahko ukladá 

aj prenáša

• Obsahuje priehradky na uloženie drobností ako 
skrutiek, klincov, popisovačov a pod.

• Integrované magnety
• Zapuzdrené libely

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-42-430 200 mm X 6 4,75 5,70 3253560424305

hadiCová vodováha
• Trubica pre hadicovú vodováhu 
• Pri otvorených zátkach zaistený kompletný prístup 

vzduchu

• 2 vstrekované trubice so stupnicou (120 mm)

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-45-685 140 x 250 mm - 6 10,09 12,11 3253561456855
1-45-686 200 x 300 mm - 6 11,05 13,26 3253561456862
1-45-687 200 x 400 mm - 6 13,58 16,29 3253561456879

teSárSke uhoLNÍkY
• Hliníková pätka je k oceľovému ramenu pripevnená 

tromi nitmi
• Veľmi dobre viditeľná do hĺbky gravírovaná čiernená 

stupnica

• Zarážka je konštruovaná tak, aby bolo možné 
vyznačiť uhly 90° a 45°

• Dve stupnice na protiľahlých stranách 
s dielikmi v mm

VODOVÁHY

UHOLNÍKY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-45-530 600 x 400 mm - 6 6,39 7,66 3253561455308

teSárSkY oCeľovÝ uhoLNÍk
• Vyrobený z leštenej ocele s lakovaným povrchom
• Gravírovaná opačne čitateľná stupnica 

a embosované dieliky

• Na prednej strane sú dieliky po 2 mm na zadnej 
strane sú dieliky po 1/8"

• Tento výrobok nie je dodávaný s dátovým zošitom
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-46-236 600 x 300 mm - 1 14,94 17,92 3253561462368

MurárSkY uhoLNÍk
• Vyrobený z ťažnej ocele, povrch lakovaný práškovou 

farbou

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-46-529 228 mm X 6 8,90 10,68 3253560465292
0-46-535 267 mm X 6 9,21 11,05 3253560465353

pLaStovÉ StoLárSke pokoSNÍkY
• Posuvné rameno z domodra kalenej ocele
•  Kovová chrómovaná páčka na zaistenie polohy 

ramien

• Vstrekované plastové pätkové rameno s presne 
frézovanou lícovou stranou

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-46-825 200 mm X 6 6,24 7,49 3253560468255

teSárSkY pokoSNÍk
• Vstrekované plastové pätkové rameno 

so žliabkami
• Systém zaistenia posuvného ramena

• Posuvné rameno z veľmi pevnej uhlíkovej ocele
• Povrch posuvného ramena chránený poniklovaním

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-46-017 300 mm / 12 palců - 6 7,45 8,94 3253562460172

pLaStovÝ MuLtiFuNkčNÝ uhoLNÍk
• Metrická aj palcová stupnica
• Ľahká plastová konštrukcia
• Značenie stupníc ľahko čitateľné

• Môže byť použitý ako uholník, pravítko, 
na meranie hĺbky, výšky alebo ako vodováha

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-46-028 300 mm - 3 13,58 16,29 3253562960288

MuLtiFuNkčNÝ uhoLNÍk
• 300 mm/12" metrická aj palcová stupnica
• Ľahké a odolné kovové telo s tromi frézovanými 

povrchmi
• Dobre čitateľná gravírovaná stupnica

• 360° libela na kontrolu bublinky zo všetkých strán
• Držiak rysovacieho hrotu pre presnosť a pohodlie
• Môže byť použitý ako uholník, pravítko, 

na meranie hĺbky, výšky alebo ako vodováha

UHOLNÍKY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-45-013 122 x 122 x 172 cm - 4 27,45 32,94 3253561450136

SkLadaCÍ StavbárSkY uhoLNÍk
• Pevný a ľahký hliníkový uholník ideálny na značenie 

uhlov 45° a 90° pri stavebných prácach, kladení 
dlažby a pod.

• Rozmery 1200 × 1200 × 1720 mm
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-46-151 300 mm X 1 27,83 33,40 50112843881407

MuLtiFuNkčNÝ uhoLNÍk
• Všetky plochy frézované na dosiahnutie vyššej 

presnosti merania
• Gravírovaná stupnica delená v mm, cm, palcoch 

a ich zlomkoch

• Použitie ako uholník, pokosník, na meranie hĺbky, 
výšky a ako vodováha

• Profesionálna celokovová konštrukcia s integrovanou 
libelou pre zvýšenú presnosť a odolnosť

• Trieda presnosti I

MULTIFUNKčNÉ UHOLNÍKY

Základ, ktorý by nemal 
chýbať vo výbave každého tesára na stavenisku, 
pretože poskytuje 7 rôznych funkcií: uholník, 
pokosník, meradlo hĺbky a výšky, vodováhu, pravítko 
a rysovadlo.

PLOCHÝ TESÁRSKY UHOLNÍK

Veľmi užitočný nástroj ak potrebujete pravidelne značiť 
veľkoplošný materiál, sadrokartónové dosky a pod. Obe 
vzájomne kolmé ramená majú vyznačenú stupnicu.

SKLADACÍ UHOLNÍK

Neoceniteľný pomocník pri vyznačovaní veľmi veľkých plôch, 
napríklad stavebných profilov, základov, vonkajších aj 
interiérových dlažieb, príjazdových komunikácií a v záhradnej 
architektúre. Jednoduchý čapový mechanizmus umožňuje 
jeho ľahké zloženie.

POSUVNÝ UHOLNÍK

Je určený na prenášanie a vyznačovanie uhlov. 
Pre nastavenie špecifického uhla je nutné 
ho použiť v kombinácii s uhlomerom.

RYSOVACIE MERADLO

Používa sa na vyznačenie 
liniek rovnobežných s hranou 
dreveného predmetu, pretože
je podstatne presnejšie rezanie 
podľa vyrytej čiary než podľa nakreslenej ceruzkou. Toto 
rysovacie meradlo je tvorené zarážkou, ktorá sa zaprie 
o okraj dreveného predmetu, a vodidla so stupnicou, 
na ktorom je upevnený posuvný držiak kalenej rysovacej ihly. 
Vzdialenosť rysovacej ihly od zarážky sa po nastavení 
uzamkne skrutkou s krídlovou maticou.

LINKOVACIA ŠNÚRA 
(CVRNKAčKA)

Používa sa na vyznačenie rovných čiar 
na podlahe, stene aj na strope. Ide 
o zásadný nástroj používaný na stavbe 
(vyrovnanie stien, obkladov) 
a pri dokončovacích prácach (inštalácia 
skriniek a pod.). Model Stanley® FatMax® teraz prichádza 
s 3× vyššou odolnosťou šnúry proti predretiu a s mnohými 
ďalšími novými prvkami.

RADY A TECHNIKY

UHOLNÍKY
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-47-681 sada linkovacej šnúry 30 m + modrá 
prášková krieda 115 g + vodováha X 6 11,38 13,65 3253560476816

LiNkovaCia šNÚra FatMax®

• Kryt doplňovacieho otvoru pre ľahké a rýchle 
naplnenie

• Kovová skladacia navíjacia kľučka

• Veľmi odolný antikorový koncový háčik
• Prevod kľučky 3,5:1 pre rýchle navíjanie
• Môže byť použitá aj ako olovnica

LINKOVACIE ŠNÚRY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-47-480 30 m X 6 16,94 20,32 3253560474805

LiNkovaCia šNÚra Stanley® FatMax®

• Krútená šnúra z PE a bavlny pre dlhšiu životnosť 
a vyššiu odolnosť proti predretiu

• Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
• Uvoľňovacia poistka prevodu umožňuje vytiahnutie 

šnúry bez toho, aby sa točila kľučka
• Prevod kľučky 5:1 na rýchle navíjanie

• Odolné liate hliníkové telo, antikorový háčik 
a skladacia kľučka pre pevnosť a odolnosť

• Patentované priehľadové okienko umožňuje neustálu 
kontrolu zostávajúceho množstva práškovej kriedy

• Integrovaná opasková spona
• Môže byť použitá aj ako olovnica

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-47-460 30 m X 6 8,46 10,15 3253560474607

0-47-465 sada linkovacej šnúry 30 m + modrá 
prášková krieda 115 g + vodováha X 5 10,17 12,20 3253560474652

LiNkovaCia šNÚra powerWinder
• Prevod kľučky 3,5:1 pre rýchle navíjanie
• Priehľadné telo umožňuje kontrolu zostávajúceho 

množstva práškovej kriedy

• Obsah puzdra 45 g práškovej kriedy
• Veľmi odolný antikorový koncový háčik
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-47-440 30 m X 6 3,21 3,85 3253560474409

0-47-443 sada linkovacej šnúry 30 m + modrá 
prášková krieda 115 g + vodováha X 5 4,20 5,04 3253560474430

LiNkovaCia šNÚra StaNLeY opp
• Návin 30 m šnúry
• Nový ergonomický tvar
• Skladacia navíjacia kľučka pre ľahké uloženie
• Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
• Môže byť použitá aj ako olovnica

• Kapacita 30 g práškovej kriedy
• Veľmi odolný antikorový koncový háčik
• Posuvný kryt doplňovacieho otvoru pre ľahké 

a rýchle naplnenie
• Veľmi pevné plastové ABS telo

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

9-47-822 čierna krieda 226 g, v stojane X 18 2,17 2,60 3253569478224
9-47-821 červená krieda 226 g, v stojane X 18 2,09 2,51 3253569478217

prášková krieda Stanley® FatMax®

• Špeciálna prášková krieda s vysokou priľnavosťou 
a výraznou farbou

• Vytvorí odolný odtlačok aj na mokrom povrchu
• Dve farby na odlišné použitie
• Čierna na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri
• Červená na vonkajšie murárske práce, nezmazateľná
• Všestrannejšie využiteľná

• Vodovzdorná, nezrážanlivá, je možné ju použiť aj ak 
je mokrá

• Zvyšuje produktivitu práce aj v nepriaznivých 
podmienkach

• Dlhšie odolné značky
• Nižšia prašnosť znižuje množstvo kriedy v stope
• Prémiový výrobok vo svojej triede

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-47-403 115 g (modrá) - 12 1,14 1,37 3253561474033
1-47-404 115 g (červená) - 12 1,14 1,37 3253561474040
1-47-405 115 g (biela) - 12 1,14 1,37 3253561474057
1-47-803 225 g (modrá) - 12 1,93 2,31 3253561478031
1-47-804 225 g (červená) - 12 1,93 2,31 3253561478048
1-47-917 1000 g (modrá) - 6 7,25 8,70 3253561479175
1-47-919 1000 g (červená) - 6 6,28 7,53 3253561479199

práškovÉ kriedY
• Špeciálna prášková krieda s vysokou priľnavosťou 

a viditeľnosťou na povrchu
• Na jednotlivé aplikácie sa hodia rôzne kriedy
• Modrá na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri

• Červená na vonkajšie stavbárske využitie, 
nezmazateľná

• Biela na interiérové aplikácie, ako je kladenie 
kobercov

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-47-160 3 m x 500 g X 6 10,79 12,95 3253560471606

kuŽeľová oLovNiCa
• Tradičná sústružená kužeľová liatinová konštrukcia • Frézovaná základňa

• Zosilnená závesná šnúra

LINKOVACIE ŠNÚRY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-47-100 30 m X 6 7,56 9,07 3253560471002

LiNkovaCia šNÚra StaNLeY
• Môže byť použitá aj ako olovnica
• Univerzálna závesná spona
• Šnúra blokovaná zaklapnutím navíjacej kľučky
• Odolné a pevné kovové telo z hliníkového odliatku
• Kapacita 30 g práškovej kriedy
• Žltá farba povrchu pre výbornú viditeľnosť

• Veľmi odolný antikorový koncový háčik
• Prášková krieda sa plní otvorom po odskrutkovaní 

vodotesného krytu v prednej časti
• Kryt s plsťou umožňuje reguláciu prenášaného 

množstva práškovej kriedy a bráni tak jej plytvaniu
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-47-973 225 g X 6 11,56 13,87 3253560479732

oLovNiCa pre arChitektov
• Náhradný 8-uncový hrot
• Priechodný otvor na jeho ľahké dotiahnutie
• Vyrobená z leštenej nehrdzavejúcej mosadze
• Skrutkovitý uzáver zaručuje ľahšie pripevnenie šnúry 

na stred olovnice

• Podlhovastý tvar s očkom na pripojenie šnúry
a výmenným hrotom z kalenej ocele (dodávaná 
s 1 náhradným hrotom)

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-47-101 30 m X 6 2,11 2,53 3253560471019

NáhradNá šNÚra pre LiNkovaCie šNÚrY
• 30 metrov náhradnej bavlnenej šnúry pre všetky typy 

linkovacích šnúr

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-47-064 215 mm X 5 6,62 7,95 3253562470645

rYSovaCia Mierka
• Stupnica s dielikmi po 2 mm uľahčuje meranie
• Kalibrované vodidlo uľahčuje nastavenie
• Plastová zarážka s kovovou vložkou odolnou proti 

oteru

• Držiak rysovacej ihly
• Konštrukcia z odolného styrénu s kovovou základňou
• Používa sa na vyrývanie liniek súbežných s hranou 

predmetu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-47-102 30 m X 6 2,79 3,35 3253560471026

NáhradNá vYtYčovaCia šNÚra Stanley® FatMax®

• Vhodná pre vytyčovacie šnúry FatMax Xtreme™, 
FatMax® a PowerWinder

• Vyššia kvalita náhradnej šnúry
• Nový robustný koncový háčik

LAJNOVACÍ ŠŇŮRY
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-47-312 jemný čierny hrot X 2 2,90 3,48 3253560473129
0-47-314 dlátový čierny hrot X 2 3,21 3,85 3253560473449
0-47-315 čierny, červený a modrý dlátový hrot X 3 4,79 5,75 3253560473150

perMaNeNtNÉ popiSovače 
S dLátovÝM hrotoM Stanley® FatMax®

• Ideálne na popisovanie za akýchkoľvek 
poveternostných podmienok

• Obdĺžnikový prierez tela so zaoblenými hranami
• Odolný hrot tvaru dláta (široký a tenký)
• Čierna, červená a modrá farba

• Pevný hrot odolný proti opotrebovaniu aj pri 
popisovaní hrubého povrchu

• Farby sú odolné proti pôsobeniu vody a oleja
• Pohodlné držanie vďaka bimateriálnej rukoväti 
• Rýchlo schnúca farba

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-47-316 2 kusy X 24 1,61 1,94 3253560473167
1-47-346 jemný čierny hrot - 50 0,77 0,92 3253561473160

perMaNeNtNÉ popiSovače S jeMNÝM hrotoM
• Rýchlo schnúci, vodovzdorný popisovač na takmer 

všetky povrchy
• Dva typy hrotov – kužeľový a veľmi jemný hrot
• K dispozícii vo farbe čiernej, červenej a modrej

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-47-324 jemný čierny hrot - mini kontajner 72 0,53 0,64 3253561473241
2-47-329 čierny, červený, zelený, modrý 4 ks 12 2,73 3,28 3253562473295

1-47-329
jemný čierny, červený, zelený 

a modrý hrot - mini
kontajner 72 0,53 0,64 3253561473296

Stanley perMaNeNtNÉ MiNi-popiSovače 
S jeMNÝM hrotoM
• Rýchlo schnúci a vode odolný atrament vhodný na 

takmer všetky povrchy
• K dispozícii v čiernej farbe , červenej, zelenej 

a modrej

• Trvalé značenie na všetky typy materiálov, ako je 
betón, kov, drevo, potrubie a pod.

• Jemný hrot popisovača
• Veľkosť popisovača - 8 cm

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-03-850 červená tesárska, 176 mm - 60 0,40 0,48 3253561038501
1-03-851 zelená murárska, 176 mm - 60 0,40 0,48 3253561038518

teSárSke a MurárSke CeruzkY
• Oválny prierez tela • Tuhy s obdĺžnikovým prierezom s tvrdosťou HB

LINKOVACIE ŠNÚRY
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MULTIFUNKčNÝ UHOLNÍK
Príprava povrchu a hrany materiálu

KROK 1  Zarovnajte hoblíkom povrch strany, na ktorej budete 
merať. Uistite sa, či je plocha po celej svojej dĺžke aj šírke rovná. 
Hneď ako budete spokojní, označte si túto stranu ako lícovú.

KROK 2  Zarovnajte susediacu hranu a plochu.

KROK 3 Priložte pätku uholníka k povrchu bočnej strany 
a skontrolujte, či pod ňou nepresvitá svetlo. Túto kontrolu vykonajte 
na viacerých miestach po celej dĺžke a šírke.

KROK 4  Pomocou hoblíka vykonajte  
začistenie. Hneď ako je strana dokončená  
označte ju opäť ako lícovú. 
Od tohto okamihu vykonávajte značenie  
pomocou uholníka, pokosníka či mierky  
z lícovej strany alebo hrany.

Vyznačenie čiary  
na všetkých 4 stranách

Najvhodnejšie je použiť nôž kvôli vyššej 
presnosti a následne sa tiež lepšie reže 
podľa ryhy než podľa nakreslenej čiary.

KROK 1  Ak chcete načrtnúť čiaru 
cez lícovú stranu dreveného predmetu, 
palcom a tromi prstami pevne pridržte pätku zapretú proti okraju. 
Váš ukazováčik by mal byť v polohe proti vnútornému okraju 
uholníkovej čepele, aby sa zabránilo skĺznutiu pri zatlačení noža 
proti vonkajšiemu okraju počas vytvárania ryhy.

KROK 2  Pre narysovanie čiary cez lícovú hranu sa pätka uholníka 
musí oprieť o lícovú stranu, čepeľ noža vložte do predošlej ryhy  
a uholníkovú čepeľ posuňte pozdĺž čepele noža.

KROK 3  Opakujte tento krok aj na ďalších 2 stranách. Pätku 
uholníka je potrebné vždy zaprieť k lícovej strane či hrane.

TOP TIP  Ak budete pripravovať tvarovo zhodné 
predmety, spojte ich svorkou a značte naraz.

VEĽKÉ OCEĽOVÉ UHOLNÍKY

Pretože tieto uholníky nemajú pätku pre zapretie o hranu, odporúča 
sa na presné vyrovnanie použiť drevený hranol, o ktorý ich rameno 
zaprieme.

POKOSNÍK

Môže byť použitý rovnakým spôsobom ako príložný uholník; je 
potrebné dbať na zvýšenú pozornosť ak sú hrany skosené. Pri 
značení vždy ako základ používajte lícovú stranu či hranu a uistite 
sa, že všetky skosenia/uhly mieria správnym smerom.

LINKOVACIA ŠNÚRA

Náradie, s ktorým sa veľmi rýchlo naučíte pracovať.

KROK 1  Skontrolujte, či je v zásobníku dostatočné množstvo 
kriedy. Pri používaní ňou občas zatraste kvôli dobrému naneseniu 
kriedy na šnúru. Po výmene odporúčame šnúru najskôr celú 
vytiahnuť, do zásobníka nasypať malé množstvo kriedy a navinúť 
späť. Potom môžete doplniť zásobník kriedou.

KROK 2  Ukotvite bezpečne koncový  
háčik šnúry s háčikom k podkladu, ktorý 
budete značiť.

KROK 3  Po vytiahnutí do požadovanej dĺžky 
zaklapnutím kľučky do puzdra zablokujete 
odvíjanie šnúry.

KROK 4  Linkovaciu šnúru umiestnite  
do požadovanej polohy. Zovrite ju palcom 
a ukazováčikom a oddiaľte ju niekoľko 
centimetrov od povrchu, potom ju 
uvoľnite. Po uvoľnení sa na povrchu 
vytvorí odtlačok. Teraz máte vytvorenú 
presnú čiaru, podľa ktorej môžete 
pokračovať v ďalšej práci.

KROK 5  Šnúru navíjajte mimo vyznačenej čiary, aby ste predišli 
nechceným stopám na označenom povrchu.

DÔLEŽITÉ: Chráňte linkovaciu šnúru pred vlhkosťou. 
Pri povrchoch, ktoré sa majú maľovať si overte, či sa 
krieda nerozpíja do použitej farby.  
Pri interiérovom použití skontrolujte, či krieda 
nepošpinila koberec, nábytok a pod.

RADY A TECHNIKY
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Rotačné lasery
Ak vykonávate stavebné úpravy požadujúce vyššiu presnosť 
(napr. 1,5 mm/30 m) pri značnom plošnom rozsahu merania, 
budú pre vás najlepšou voľbou rotačné lasery RL HW+  
a RL HVPW v kombinácii s detektorom laserového lúča – táto 
zostava je vhodná na profesionálne používanie. Systém 
automatickej nivelácie je veľmi jednoduchý a používateľsky 
príjemný. Laser RL HGW s doplnkovými funkciami uspokojí aj 
požiadavky stavebníkov pri dokončovacích prácach.

krížové lasery
Krížové lasery sú nástroje vhodné najmä na dokončovacie 
práce. Budovanie priečok, inštalácia podhľadov, montáže 
zárubní, sanitárnych zariadení, rozmiestnenie nábytku a pod… 
To všetko môžete vykonávať pomocou krížového lasera. 

Široký výber, automatická samonivelačná konštrukcia  
a jednoduché používanie z nich robí perfektnú voľbu pre 
profesionálov a domácich majstrov.

Laserové vodováhy

Najjednoduchšie laserové prístroje na vytýčenie rovín, najmä 
pri dokončovacích prácach. Hlavnou výhodou je schopnosť 
preniesť danú rovinu na dlhšiu vzdialenosť.

AL24GVP AutOmAtiCká VODOVáHA

Samonivelačná automatická vodováha AL24GVP môže byť 
použitá na vonkajšie stavebné práce na zameranie základov 
parkovísk, chodníkov, príjazdových ciest, menšiu záhradnú 
architektúru a pod. S presnosťou 1,5 mm/45 m zaistí rýchle 
a efektívne vykonanie prác.

PODPOVRCHOVé DEtEktORy

Nástroje na vyhľadávanie elektrických káblov a sanitárneho 
systému v sadrokartónových doskách a pod. V závislosti od 
typu môžete vyhľadávať predmety v hĺbke od 19 do 32 mm  
a získať grafický LED alebo LCD výstup. Dokonalejšie modely 
detektorov môžu rozpoznať aj druh materiálu.

AkO Si SPRáVNE VyBRAŤ  
LASEROVÝ PRÍStROJ

LASERy A ELEktRONiCké mERACiE PRÍStROJE
Stanley lasery, optické a elektronické meracie prístroje ponúkajú novú úroveň pri stavebných a opravárskych prácach. 

Stanley prístroje znižujú potrebný čas na meranie, súčasne zvyšujú jeho presnosť.

Laserové vodováhy po zapnutí okamžite premietajú horizontálnu alebo vertikálnu čiaru.

Elektronické detektory umožňujú detekciu miest s výskytom nosných konštrukcií, elektrických káblov a eliminujú tak 

nákladné pochybenia.

zvýšenie efektivity a zníženie rizika vzniku chýb okamžite vracia investíciu spojenú so zaobstaraním týchto prístrojov.
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-77-110 IntelliSensor X 6 14,55 17,46 3253560771102

intellisensor™
• Vyhľadáva hrany drevených či kovových stĺpikov 

v sadrokartónových a ďalších stenách z bežných 
materiálov

• Zvuková a vizuálna signalizácia
• Napájanie: 9 V batéria
• Presnosť vyhľadávania kovových stĺpikov ±6 mm

• Automatické vypnutie prístroja predlžuje výdrž batérie
• Vrecková veľkosť pre ľahkú manipuláciu a uloženie
• Trvalá indikácia drôtov/káblov pod napätím 
• Presnosť vyhľadávania drevených stĺpikov ±3 mm
• Vyhľadávanie do hĺbky 19 mm
• Vyhľadáva drevo a kov

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-77-115 IntelliSensor Plus X 4 18,73 22,48 3253560771157

intellisensor™ PLUs 2
• Zvuková signalizácia pri nájdení stĺpika/nosníka
• Látkové pásky chránia skúmaný povrch pred 

poškodením
• Trvalá indikácia drôtov/káblov pod napätím 
• Multifunkčné LED diódy na indikáciu hĺbky 12, 25 

a 38 mm

• Pevné a odolné ABS puzdro
• Nová ASIC technológia na presnejšie vyhľadávanie 

a rýchlu odozvu
• Hrana stĺpikov indikovaná zvukovo 

a vizuálne na displeji
• Zvukový signál potvrdzujú svetelnou signalizáciou 

LED diódy pri detekcii objektu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-77-720 Stud Sensor 200 X 4 35,17 42,21 3253560777203

stUd sensor 200
• Jednoduchšia technológia detekcie 
• Vyhľadávanie drôtov pod napätím 
• Vyhľadáva predmety do hĺbky 19 mm 
• One Pass™ technológia na rýchle vyhľadanie 

predmetov

• Patentovaná vyhľadávacia technológia
• Agresívny priemyselný dizajn
• Vylepšené vyhľadávacie parametre
• Zvuková a obrazová (LCD) indikácia nájdeného 

predmetu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-77-730 FatMax Stud Sensor 400 X 2 42,35 50,82 3253560777302

FatMax® stUd sensor 400
• Hĺbka merania: až 38 mm na sadrokartóne – drevo 

alebo kov; až 50 mm na sadrokartóne – detekcia 
drôtov pod napätím (230 V AC)

• Presnosť merania: ±3 mm pri drevených stĺpikoch 
v hĺbke 12-24 mm; ±6 mm pri drevených stĺpikoch 
v hĺbke 38 mm; ±6 mm pri kovových stĺpikoch 
v hĺbke 12-38 mm

• Napájanie: 9 V
• Pracovná teplota: 0 až +49 °C

• One Pass™ technológia umožňuje rýchlejšie 
a ľahšie vyhľadávanie predmetov

• Automatické nastavenie vyhľadávacej hĺbky 
až do 38 mm

• Prístroj trvalo deteguje drôty/káble pod napätím
• Trasovanie káblov – možnosť vyhľadania celého 

vedenia drôtu/kábla pod napätím
• LCD displej na presné zobrazenie
• Zvuková signalizácia nálezu a súčasné potvrdenie 

zobrazenej informácie 

PODPOVRCHOVé VyHĽADáVAČE



34 LASERy A ELEktRONiCké zARiADENiA www.stanleyworks.cz

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-77-445 Metal Sensor X 2 59,80 71,76 3253560774455

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-77-255 IntelliSensor Pro X 2 31,30 37,56 3253560772550

intellisensor™ Pro
• Vyhľadáva polohu drevených či kovových stĺpikov 

a nosníkov
• Tlačidlová voľba hĺbky vyhľadávania 12, 25 a 38 mm

• Trvalá indikácia drôtov pod napätím 
• Rozmerný LCD displej
• Automatické vypnutie pri nečinnosti šetrí batériu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-77-500 IntelliLaser Pro 2 X 2 74,31 89,17 3253560775001

intelliLaser™ Pro 2
• Detekcia podpovrchových predmetov, nosníkov 

a vodičov pod napätím
• Laserový lúč na rýchle a ľahké značenie 

a vyrovnávanie
• Samostatná laserová hlava na vyznačenie uhlov 

a pod.
• Automatická kalibrácia zrýchľuje prácu
• Automatické vypnutie pri nečinnosti

• Pevné a odolné ABS puzdro
• Trvalá indikácia vodičov pod napätím 
• Zvuková signalizácia nájdenia predmetu
• Podsvietený LCD displej
• Voliteľná hĺbka vyhľadávania 12, 25 a 38 mm
• Špeciálne lepiace pásky na pripevnenie lasera 

k stene
• Laserová hlava umožňujúca „handsfree“ použitie

MetaL sensor
• Vyhľadáva železné kovy, armovacie drôty, neželezné 

kovy (medené rúrky)
• Puzdro ako súčasť dodávky
• Možnosť voľby súčasného či samostatného 

vyhľadávania kovových predmetov a vodičov pod 
napätím

• Zobrazenie hĺbky nájdeného predmetu na LCD
• Odolná a pevná ABS konštrukcia
• Indikátor slabých batérií
• Automatická kalibrácia zrýchľuje prácu
• Prepínač voľby typu vyhľadávaného kovu
• Spínač detekcie kovov
• Indikátor detekcie kovov (žltá LED)

• Spínač detekcie striedavého napätia
• Indikátor detekcie vodičov pod napätím (červená 

LED)
• Štrbina na vyznačenie stredného bodu ceruzkou
• Hĺbka vyhľadávania do 75 mm
• Detekcia vodičov pod napätím do 50 mm 
• Presnosť určenia hĺbky ±7 mm (železné kovy), 

±10 mm (neželezné kovy – medené rúrky) 
• Presnosť určenia stredu ±7 mm (iba pri kovoch) 
• Napájanie: 9 V batéria (nie je súčasťou dodávky)
• Skladovacia teplota od -29 °C do +60 °C
• Pracovná teplota od 0 °C do +40 °C

PODPOVRCHOVé VyHĽADáVAČE, VLHkOmER

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-77-030 - X 1 45,47 54,56 3253560770303

VLHkoMer
• LCD s duálnou meracou stupnicou
• Meranie vlhkosti dreva v rozsahu od 6 % do 44 % 

s presnosťou ±2 %
• Meranie vlhkosti stavebných materiálov v rozsahu od 

0,2 % do 2,0 % s presnosťou ±0,1 %
• Automatické vypnutie po 3 minútach 

• Integrovaný systém kontroly stavu batérií 
• Pracovná doba batérií 20 hodín bez podsvietenia
• Napájanie 3 CR-2032 gombíková batéria (súčasť 

dodávky)
• Pracovná teplota 0 °C až + 50 °C
• Pracovná vlhkosť 0 až 80 % relatívnej vlhkosti
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iNtELLiSCAN DEtEktOR káBLOV

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-922 TLM210i X 1 351,65 421,98 3253561779220

tLM210i
• Podsvietenie displeja a zvuková indikácia stlačenia 

kláves
• Meranie rohových uhlov, výpočet strany a plochy 

lichobežníka
• Kompletný zber dát o miestnosti – strop, povrchy 

stien, objem
• Doraz na meranie z rohu s automatickým 

pripočítaním hodnoty
• Delený štvorriadkový displej
• Možnosť kontinuálneho merania  so zobrazením 

okamžitej hodnoty
• Pamäť na posledných 19 nameraných hodnôt
• Opaskové puzdro súčasťou dodávky

• Meranie od prednej či zadnej hrany prístroja
• Ochranné gumové obloženie klávesnice
• Funkcia sčítania a odčítania
• Senzor náklonu a výpočtová konštanta
• Výpočet plochy a objemu
• Pracovný rozsah 0,05 – 100 m
• Presnosť merania ±1,5 mm
• Laserová dióda 635 nm
• Trieda lasera: II
• Napájanie: 2 „AAA“ batérie 
• Funkcia automatického vypnutia
• Pracovná teplota -10 až +50 °C
• Odolný proti vode a prachu: IP 54

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-917 TLM 160i X 1 191,65 229,98 3253561779176

tLM160i
• Kontinuálne meranie so zobrazením minimálnej/

maximálnej nameranej vzdialenosti
• Možnosť podsvietenia displeja a zvukovej indikácie 

stlačenia kláves
• Doraz na meranie z rohu s automatickým 

pripočítaním hodnoty
• Delený displej s 3 riadkami
• Opaskové puzdro súčasťou dodávky
• Meranie od prednej či zadnej hrany prístroja
• Ochranné gumové obloženie klávesnice
• Sčítanie a odčítanie nameraných hodnôt

• Uchováva v pamäti hodnoty z posledných 10 meraní
• Výpočet plochy a objemu
• Priame meranie vzdialenosti
• Pracovný rozsah 0,05 – 60 m
• Presnosť merania ±1,5 mm
• Laserová dióda 635 nm
• Trieda lasera: II
• Napájanie: 2 „AAA“ batérie 
• Funkcia automatického vypnutia
• Pracovná teplota 0 až +40 °C
• Odolný proti vode a prachu: IP 54

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-910 TLM 100i X 1 103,19 123,83 3253561779107

tLM 100i
• Ručný laserový diaľkomer s rozsahom merania do 

30 m
• Možnosť kontinuálneho merania (zobrazovanie 

okamžitej hodnoty)
• Možnosť merania od zadnej alebo prednej hrany 

tela prístroja
• Ochranné gumové obloženie
• Funkcia sčítania a odčítania nameraných hodnôt
• Používa sa na priame meranie vzdialeností, plôch a 

objemov

• Presnosť merania ±2 mm
• Meria dĺžku, výšku a šírku
• Veľký podsvietený LCD displej
• Súčasťou dodávky je úložné textilné púzdro, batérie 

a návod
• Napájanie: 2 "AAA" batérie
• Trieda lasera II
• Vode a prachu odolný: IP 40

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-911 TLM 130i X 1 113,17 135,81 3253561779114

tLM 130i
• Ručný laserový diaľkomer s rozsahom merania do 

40 m
• Možnosť kontinuálneho merania (zobrazovanie 

okamžitej hodnoty))
• Súčasťou dodávky je úložné textilné púzdro, batérie 

a návod
• Možnosť merania od zadnej alebo prednej hrany 

tela prístroja
• Ochranné gumové obloženie
• Funkcia sčítania a odčítania nameraných hodnôt

• Možnosť nepriameho merania a automatického 
výpočtu výšky pomocou Pytagorovej vety

• Používa sa na priame meranie vzdialeností, plôch 
a objemov

• Presnosť merania ±2 mm
• Meria dĺžku, výšku a šírku
• Veľký podsvietený LCD displej
• Výpočet plochy a objemu
• Napájanie: 2 "AAA" batérie
• Trieda lasera II
• Vode a prachu odolný: IP 40
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-116 TLM220i - 1 547,21 656,65 3253561771163

tLM220i
• Farebný displej s vysokým rozlíšením obdobný 

hľadáčikom digitálnej kamery
• Digitálni hľadáčik pre zameranie presného bodu 

merania
• Meranie a výpočty hodnôt lichobežníku 

a trojuholníka, meranie bez priamej viditeľnosti 
objektu

• Zvláštny režim merania veľkých vzdialeností uľahčuje 
prácu pri vysokom jase v okolí

• Laserová dióda 635 nm

• Trieda lasera II 
• Klip pre pripevnenie na opasok
• Rozsah merania: od 0,05 m do 200 m
• Odolnosť voči vode a prachu: IP 55
• Napájanie: 2 batérie AAA 1,5V 
• Pracovné podmienky: od -10 °C do +50 °C
• Presnosť merania: ±1,0 mm
• Rozmery: 55x143x30 mm

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-77-018 IntelliMeasure X 2 24,00 28,80 3253560770181

intelliMeasure™ ULtrazVUkoVÝ diaĽkoMer
• Vrecková veľkosť pre ľahkú manipuláciu
• Napájanie 9 V batériou (nie je súčasťou dodávky)
• Zobrazuje posledné 3 namerané hodnoty
• Funkcia výpočtu objemu, napr. na výpočty potrebné 

na stanovenie výkonu ohrevu a pod.
• Dobre čitateľný LCD displej
• Funkcia sčítania nameraných hodnôt

• Prepínanie medzi meraním dĺžky, plochy a objemu
• Meria v metrických a palcových jednotkách
• Funkcia výpočtu plochy, napr. pre kalkulácie 

podlahárov, maliarov a pod.
• Meria na vzdialenosť do 12 m s presnosťou ±0,5 % 

z nameranej hodnoty

RuČNé LASEROVé DiAĽkOmERy, LASEROVá VODOVáHA

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-77-152 SLP1 X 6 66,63 79,95 3253560771522

sLP1 LaseroVÁ VodoVÁHa
• Viacnásobné využitie, laserová vodováha premieta 

bodový lúč alebo linku
• 2 presné libely (horizontálna a vertikálna) pre 

jednoduché meranie
• Pevné a odolné telo laserovej vodováhy

• Pracovný dosah 5 m
• Presnosť ±1mm/m
• Trieda lasera II
• Obsah sady: laserová vodováha, linkový adaptér, 

rotačná základňa 360°, batérie, návod
• Vode a prachu odolný: IP54

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-318 SLP3 - 1 166,09 199,31 3253561773181

sLP3 saMoniVeLaČnÁ LaseroVÁ oLoVnica
• Pracovný dosah do 30 m
• Projekcia 3 laserových lúčov (nahor, nadol, dopredu)
• Presnosť nivelácie ±3 mm @ 15 m
• Rozsah samonivelácie ±4°
• Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú 

prepravu

• Špeciálna základňa s magnetom a kĺbom, ktorý 
umožňuje otáčanie

• Napájanie 3 tužkovými “AA” batériami (súčasť 
balenia)

• Vode a prachu odolný: IP54
• Obsah sady: SLP3, základňa, odrazový terčík, 

brašňa, manuál, 3x AA batérie
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LASEROVé OLOVNiCE, kRÍŽOVé LASERy
sLP5 saMoniVeLaČnÝ 5-LÚČoVÝ Laser
• Pracovný dosah do 30 m pri premietaní bodu, 10 m 

pri premietaní horizontálnej čiary
• Projekcia 5 laserových lúčov (3 horizontálne, 

1 vertikálny a 1 horizontálna čiara v rozsahu 120°)
• Presnosť nivelácie ±3 mm @ 15 m
• Rozsah samonivelácie ±4°
• Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú 

prepravu

• Špeciálna základňa s magnetom a kĺbom, ktorý 
umožňuje otáčanie

• Napájanie 3 tužkovými “AA” batériami (súčasť 
balenia)

• Vode a prachu odolný: IP54
• Obsah sady: SLP5, základňa, odrazový terčík, 

brašňa, manuál, 3x AA batérie

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-319 SPL5 - 1 210,00 252,00 3253561773198

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-322 SML MULTILINE - 1 484,84 581,81 3253561773228

sML MULtiLine krÍŽoVÝ Laser
• Pracovný dosah 15 m a 50 m pri použití detektora 

laserového lúča
• Na použitie v interiéri a exteriéri
• Projekcia 1 horizontálnej a 4 vertikálnych čiar 

(rozsah kríž: H 180°, V 180°; 3x V 180°)
• Presnosť nivelácie ±2 mm @ 15 m
• Rozsah samonivelácie ±4°
• Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú 

prepravu

• Možnosť použitia detektora laserového lúča
• Pri odpojení podstavca sa dá laser pripevniť na 

trojnožku
• Napájanie 3 tužkovými “AA” batériami (súčasť 

balenia)
• Vode a prachu odolný: IP54
• Obsah sady: SML Multiline, odrazový terčík, detektor 

laserového lúča, nabíjačka, okuliare, kufrík, manuál, 
6x nabíjacie AA batérie + 4 AA batérie

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-321 SCL-D - 1 293,47 352,16 3253561773211

scL-d krÍŽoVÝ Laser
• Pracovní dosah 30 m pri premietaní bodu, 15 m 

pri premietaní čiary a 50 m pri použití detektora 
laserového lúča

• Na použitie v interiéri a exteriéri
• Projekcia horizontálnej, vertikálnej čiary 

(rozsah 130°) a kríža
• Možnosť projekcie ako pri olovnici
• Presnosť nivelácie ±2,5 mm @ 15 m
• Rozsah samonivelácie ±4°

• Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnúu 
prepravu

• Možnosť použitia detektora laserového lúča
• Napájanie 3 tužkovými „AA” batériami (súčasť 

balenia)
• Vode a prachu odolný: IP54
• Obsah sady: SCL-D, odrazový terčík, príchytky, mini 

trojnožka, detektor laserového lúča, okuliare, brašňa, 
manuál, 3x AA batérie

sLL360 saMoniVeLaČnÝ LinkoVÝ Laser
• Premieta neprerušovanú laserovú linku v kruhovom 

rozsahu  360° ako rotačné lasery
• Premieta 1vertikálnu linku, vytvára kríž laserových 

liniek
• Uzamknuté nivelačné hlavy umožňujú bezpečnú 

prepravu
• Jednoduché ovládanie jedným tlačítkom

• Príslušenstvo umožňuje jemné nastavenie výšky 
pomocou nastavovacieho šróbu

• Rozsah samonivelácie ±4°
• Presnosť nivelácie ±4 mm @ 10 m
• Trieda laseru 2
• Napájanie 3xAA batérie (súčasť balenia)

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

StHt1-77137 SLL360 - 1 270,00 324,00 3253561771378
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-021 CL90i - 1 168,44 202,13 3253561770210

FatMax® cL90i krÍŽoVÝ Laser
• Krížový laser, držiak, magnetický terčík, batérie, 

brašňa na celý komplet
• Premieta 1 horizontálnu a 2 vertikálne linky
• Pracovný rozsah 25 m
• Na vnútorné a vonjakšie použitie
• Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie

• Presnosť nivelácie ±3 mm @ 9 m
• Rozsah samonivelácie ±5°
• Laserové diódy: 3x 635 nM
• Třída lasera: 2M
• Napájanie: 3 “AA” alkalické batérie až pro 60 hodín 

prevádzky

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-320 SCL - 1 172,73 207,28 3253561773204

scL krÍŽoVÝ MiniLaser
• Pracovný dosah do 10 m
• Na použitie v interiéri a exteriéri
• Projekcia horizontálnej, vertikálnej čiary 

(rozsah 130°) a kríža
• Presnosť nivelácie ±2,5 mm @ 15 m
• Rozsah samonivelácie ±4°

• Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú 
prepravu

• Možnosť použitia detektora laserového lúča
• Napájanie 3 tužkovými “AA” batériami (súčasť 

balenia)
• Vode a prachu odolný: IP54
• Obsah sady: SCL, odrazový terčík, príchytky, mini 

trojnožka, okuliare, brašňa, manuál, 3x AA batérie 

kRÍŽOVé LASERy

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-121 CL2XTi - 1 315,14 378,17 3253561771217

FatMax cL2Xti sada krÍŽoVéHo LaserU
• Ideálne pre položenie dlažby a obkladanie stien 

a mnoho ďalších využití
• Premieta horizontálnu a vertikálnu laserovou linku
• Pre použitie v interiéri a s pomocou detektora 

laserových lúčov aj v exteriéri
• Jasnejší laserový lúč pre lahkú viditeľnosť
• Samonivelační – pre rychlejšie a presnejšie meranie
• Pracovní rozsah do 25 m
• Presnosť nivelácie ±3 mm @ 10 m

• Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
• Rozsah samonivelácie ±4°
• Laserové diody: 2x 635 nm
• Trieda lasera: 2M
• Napájanie 3 „AA“ bateriami (súčasť dodávky) až pre 

15 hodín prevádzky
• Obsah sady: CL2XTi krížový laser, magnetický terčík, 

L držiak, vinylová brašna na celý komplet, detektor 
laserového lúča s držiakom

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-123 CLLi X 4 166,63 199,95 3253561771231

FatMax® cLLi sada 
aUtoMatickéHo krÍŽoVéHo Lasera
• Pracovný dosah 25 m, možné použiť v exteriéri aj 

v interiéri
• Premieta 1 horizontálny a 1 vertikálny lúč
• Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
• Uzamykateľný kyvadlový mechanizmus 

samonivelácie pre bezpečnú prepravu zariadenia

• Sada obsahuje CLLi krížový laser, rozpernú tyč, 
magnetický terčík, adptér, batérie

• Presnosť nivelácie ±4 mm @ 10 mm
• Laserové diódy: 2 x 635 nM
• Napájanie 3 "AA" alkalické batérie (súčásť balenia)
• Trieda lasera: 2M
• Vode a prachu odolný: IP54
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-496 RL HW - 1 771,71 926,05 3253561774966

rL HW saMoniVeLaČnÝ rotaČnÝ Laser FatMax®

• Pracovný dosah do 800 m pri použití detektora 
laserového lúča

• Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú 
laserovú hlavu

• Rotačná rýchlosť 600 ot/min
• Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje 

chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
• Presnosť nivelácie 1,5 mm @ 30 m

• Rozsah samonivelácie ±5°
• Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky 

pri použití plne nabitých batérií Ni-Mh
• Pracovné prostredie IP68, -15 °C +50 °C
• Laserová dióda 635 Nm
• Trieda lasera 2M
• Obsah sady: rotačný laser, detektor laserového lúča, 

nabíjačka, kufrík na sadu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-429 RL HW+ - 1 884,99 1061,99 3253561774294

rL HW+ saMoniVeLaČnÝ rotaČnÝ Laser FatMax®

• Pracovný dosah do 800 m pri použití detektora 
laserového lúča

• Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú 
laserovú hlavu

• Rotačná rýchlosť 600 ot/min
• Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje 

chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
• Možnosť nakláňania rotačnej laserovej hlavy pre 

vytýčenie sklonu až 10°

• Presnosť nivelácie 1,5 mm @ 30 m
• Rozsah samonivelácie ±5°
• Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky 

pri použití plne nabitých batérií Ni-Mh
• Pracovné prostredie IP68, -15 °C +50 °C
• Laserová dióda 635 Nm
• Trieda lasera 2M
• Obsah sady: rotačný laser, detektor laserového lúča, 

nabíjačka, kufrík na sadu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-497 RL HV - 1 806,75 968,10 3253561774973

rL HV saMoniVeLaČnÝ rotaČnÝ Laser FatMax®

• Pracovný dosah do 800 m pri použití detektora 
laserového lúča

• Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú 
laserovú hlavu

• Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
• Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje 

chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
• Možnosť nakláňania rotačnej laserovej hlavy pre 

vytýčenie sklonu až 10°
• Režim kmitania laserového lúča v nastavenom 

výseku 10°, 45°, 90°

• Presnosť nivelácie 1,5 mm @ 30 m
• Rozsah samonivelácie ±5°
• Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky 

pri použití plne nabitých batérií Ni-Mh
• Pracovné prostredie IP68, -15 °C +50 °C
• Laserová dióda 635 Nm
• Trieda lasera 2M
• Obsah sady: rotačný laser, diaľkové ovládanie, 

nabíjačka, okuliare, kufrík na sadu

kRÍŽOVé LASERy, ROtAČNé LASERy

PRE EXTERIÉR

PRE EXTERIÉR

PRE INTERIÉR

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-77-218 SSCL 180 X 6 66,63 79,95 3253560772185

sscL 180 krÍŽoVÝ Laser & LaseroVÁ oLoVnica
• Malý a kompaktný prístoj, ideálny na interiérové 

použitie
• Laserová hlava sa otáča v rozsahu 180° - pre rýchle 

prenášanie bodov z podlahy na strop a naopak 
(funkcia laserovej olovnice), prípadne aj na steny

• Osadený 4 libelami, presnosť 
nivelácie ±6 mm @ 2,5 m

• Projekcia krížových laserových lúčov až do 
vzdialenosti 10 m

• Napájanie 2x "AA" tužkovými batériami, až 60 hodín 
prevádzky
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-160
AL24GVP automatická 
vodováha - súprava

- 1 270,39 324,46 3253561771606

1-77-159
AL24DVP automatická 
vodováha - súprava

- 1 270,39 324,46 3253561771590

aL24 oPtickÁ VodoVÁHa
• Možnosť pripojenia k topografi ckému statívu
• Vysokokvalitná optická vodováha na vymeriavanie 

a niveláciu
• 24-násobné zväčšenie
• Hrubé vyrovnanie pomocou 3 nastavovacích skrutiek
• Magneticky tlmený drôtový kompenzátor v rozsahu 

±0,8“ (±2°)
• Zámka kompenzátora na ochranu pri preprave
• Pevne spojené s adaptérom vybaveným 400 gon 

stupnicou
• Gombíky jemného horizontálneho posunu

• Hľadáčik na rýchle hrubé zameranie
• Lomiaci hranol na ľahké pozorovanie kruhovej libely 

pri vyrovnávaní
• Presnosť nivelácie ±1,6 mm @ 50 m 
• Pracovný dosah 90 m
• Diaľkomerná konštanta 100
• Tienidlo na prácu pri jasnom svetle
• Pracovné prostredie IP – 54, -6 °C – +49 °C
• Stavebný štandard IPX – 4 (prachu- a vodovzdorná)
• Obsah súpravy – AL24GVP, olovnica, imbusové kľúče 

na nastavenie, statív, nivelačná lata a plastový kufrík

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-244
AL32 automatická 

vodováha - súprava, stupne
- 1 316,48 379,77 3253561772443

1-77-245
AL32 automatická 

vodováha - súprava, gony
- 1 331,89 398,27 3253561772450

1-77-243 AL32, gony - 1 206,31 247,57 3253561772436

aL32 oPtickÁ VodoVÁHa FatMax®

• 32-násobné zväčšenie
• Magneticky tlmený drôtový kompenzátor 

v rozsahu ±0,8” (±2°)
• Zámka kompenzátora na ochranu pri preprave
• Hľadáčik na rýchle hrubé zameranie

• Veľký zaostrovací gombík
• Lomiaci hranol na ľahké pozorovanie kruhovej libely 

pri vyrovnávaní
• Stavebný štandard IPX – 4 (prachu- a vodovzdorné)
• Súčasťou súpravy je statív a nivelačná lata

ROtAČNé LASERy, OPtiCké VODOVáHy
rL HVPW saMoniVeLaČnÝ rotaČnÝ Laser FatMax®

• Pracovný dosah do 800 m pri použití detektora 
laserového lúča

• Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú 
laserovú hlavu

• Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
• Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje 

chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
• Možnosť nakláňania rotačnej laserovej hlavy pre 

vytýčenie sklonu až 10° v horizontálnej i vertikálnej 
rovine

• Režim kmitania laserového lúča v nastavenom 
výseku 10°, 45°, 90°

• Presnosť nivelácie 1,5 mm @ 30 m
• Rozsah samonivelácie ±5°
• Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky 

pri použití plne nabitých batérií Ni-Mh
• Pracovné prostredie IP68, -15 °C +50 °C
• Laserová dióda 635 Nm
• Trieda lasera 2M
• Obsah sady: rotačný laser, diaľkové ovládanie, 

nabíjačka, okuliare, kufrík na sadu

rL HGW saMoniVeLaČnÝ rotaČnÝ Laser FatMax®

• Pracovný dosah do 800 m pri použití detektora 
laserového lúča

• Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú 
laserovú hlavu

• Variabilná rýchlosť rotácie (600/850/1000 ot./min)
• Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje 

chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
• Možnosť nakláňania rotačnej laserovej hlavy pre 

vytýčenie sklonu až 15°

• Presnosť nivelácie 1,5 mm @ 30 m
• Rozsah samonivelácie ±5°
• Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky 

pri použití plne nabitých batérií Ni-Mh
• Pracovné prostredie IP68, -15 °C +50 °C
• Laserová dióda 635 Nm
• Trieda lasera 2M
• Obsah sady: rotačný laser, detektor laserového lúča, 

nabíjačka, okuliare, kufrík na sadu 

PRE INTERIÉR

PRE EXTERIÉR
I INTERIÉR

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-427 RL HVPW - 1 917,87 1101,45 3253561774270

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-439 RL HGW - 1 1 165,91 1399,09 3253561774393
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Důležité!

Rotační a optické nástroje mají rovinu nastavenou během 
kalibračního procesu; ta se může časem a nesprávným 
použitím změnit. Nezapomeňte na pravidelné kontroly zařízení, 
prováděné uživatelem podle návodu uvedeného v manuálu.

Pro kontrolu přesnosti měření přeneste zařízení i na druhou 
stranu měřeného objektu.

tiPy A RADy
BERNARD SCHOEN
construction worker
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PRÍPRAVA NA mERANiE POVRCHOV A ROHOV

Na zameranie roviny stavebných základov, príjazdovej cesty či 
výšky stĺpikov oplotenia použite optickú vodováhu alebo rotačný 
laser pre väčšiu presnosť merania. 

Pre overenie výsledku merania preneste rotačný laser na druhú 
stranu zameriavaného objektu a zamerajte rovinu.  

Na slnku použite detektor laserového lúča. 

Nezabúdajte, že rotačné a optické vodováhy vyžadujú občasnú 
kontrolu/kalibráciu. Prístroje môžete skontrolovať a skalibrovať 
podľa návodu v manuáli. Kalibráciu nemusí vykonávať výrobca ani 
servis a nie je predmetom záruky.

Laserové a optické prístroje sú presné meradlá; ich uskladneniu 
a používaniu musí byť venovaná zodpovedajúca starostlivosť.

Podpovrchové vyhľadávače nezabudnite po umiestnení na pracovný 
povrch zapnúť.

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-161 5 sekcii; 5 m - 10 42,55 51,06 3253561771613

ar51 5 m teLeskoPickÁ HLinÍkoVÁ niVeLaČnÁ 
Lata
• Štandardná stavebná teleskopická nivelačná lata
• Ľahká a pevná hliníková konštrukcia na prácu za 

každého počasia

• 5 segmentov so stupnicou v cm a mm

Dôležité!

Rotačné a optické nástroje majú rovinu nastavenú počas 
kalibračného procesu; tá sa môže časom a nesprávnym 
použitím zmeniť. Nezabudnite na pravidelné kontroly zariadenia, 
vykonávané používateľom podľa návodu uvedeného v manuáli. 

Pre kontrolu presnosti merania preneste zariadenie aj na 
druhú stranu meraného objektu.

tiPy A RADy

PRÍSLuŠENStVO
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-163 97 – 160 cm - 4 58,99 70,79 3253561771637
1-77-164 102 – 292 cm - 4 161,80 194,16 3253561771644

HLinÍkoVé statÍVy
• Na spodnej časti valcovej skrutky záves 

na upevnenie olovnice
• Typ 1-77-164 s výsuvným stredovým segmentom 

(pracovná výška 102-292 cm)
• Typ 1-77-163 štandardná konštrukcia (pracovná 

výška 97 – 160 cm)

• Hlavnú časť tvoria hliníkové odliatky, ochranné 
dosky, ploché teleskopické nohy a valcová 
upevňovacia skrutka s 5/8" závitom

• Zámky teleskopických nôh sa ľahko uvoľňujú
• Ľahká a odolná konštrukcia
• Pevný ramenný/viazací popruh

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-165 upevňovací adaptér - 6 41,89 50,27 3253561771651

tM1 rotaČnÝ adaPtér
• Rotačný adaptér na pripojenie laserovej vodováhy 

SP2 k topografi ckému statívu s 5/8" skrutkou
• Bezpečnostný upínací mechanizmus

• Vyznačená 360° stupnica na presné zameranie, 
polohu adaptéra je možné aretovať pomocou skrutky

• Osadený kruhovou libelou na presné vyrovnanie 
pomocou 3 nastavovacích skrutiek

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-168 sklonový adaptér - 6 94,62 113,55 3253561771682

LGa1 skLonoVÝ adaPtér
• Sklonový adaptér na pripojenie laserových 

nivelačných prístrojov s 5/8" závitom 
k topografi ckému statívu a zameranie sklonu či 
diagonál v rozsahu 0 – 90°

• Nastavovacia skrutka s jemným závitom
• Veľmi pevná, robustná kovová konštrukcia

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-172 - - 6 82,24 98,69 3253561771729

tPVM adaPtér
• Priemyselný štandard na inštaláciu podhľadov
• Výšková nastavovacia skrutka jemného nastavenia

• Skrutka so závitom 5/8"
• Je možné priskrutkovať k stene

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-221
profesionálna rozperná 
teleskopická tyč 2,8 m

- 1 65,54 78,65 3253561772214

ProFesionÁLna rozPernÁ teLeskoPickÁ tyČ
• Na použitie so všetkými typmi krížových laserov 

STANLEY
• Pracovné rozpätie 110 – 280 cm

• Teleskopická, 3 segmenty
• Stupnica s dielikmi po 5 mm a 1/4"

PRÍSLuŠENStVO
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-184 max. dĺžka 3,25 m - 6 49,38 59,25 3253561771842

teLeskoPickÁ rozPernÁ tyČ
• Dodáva sa s puzdrom a posuvným adaptérom so 

závitom 5/8" na pripevnenie prístrojov 
• Pevná hliníková konštrukcia

• 4-dielna tyč so stupnicou, z toho jeden segment 
teleskopický s pružinovou pätkou

• Maximálna dĺžka 3,25 m

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-192 - - 1 17,00 20,40 3253561771927

58-Mni t MinitroJnoŽka
• Na použitie s lasermi, ktoré majú 1/4" závit pre 

fotografi cký statív 
• V zloženom stave sa pre tieto lasery používa ako 

adaptér na pripevnenie k topografi ckému statívu 
s 5/8" skrutkou

• Súčasťou dodávky je magnetický adaptér

PRÍSLuŠENStVO

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-022 max. dĺžka 3,6 m - 1 69,96 83,96 3253561770227

teLeskoPickÁ rozPernÁ tyČ s troJnoŽkoU
• 5-dielna teleskopická tyč • Trojnožka pre lepšiu stabilitu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-201 44 - 120 cm - 20 24,04 28,84 3253561772016

tP2 teLeskoPickÝ FotoGraFickÝ statiV
• Teleskopický fotografi cký statív s tromi nohami 

a stredovou tyčou
• Ľahká konštrukcia z odolného hliníka a pevných 

plastov
• Stredová tyč osadená naklápacou hlavicou
• Rozsah výškového nastavenia od 44 cm do 120 cm
• Lasery s 5/8" závitom je možné použiť po odobratí 

naklápacej hlavice

• Lasery s 1/4" závitom je možné použiť upevnené 
k naklápacej hlavici

• Stredová tyč sa vysúva pomocou plastovej kľučky
• Odolné plastové svorky a komponenty
• Integrovaná libela
• Teleskopické nohy je možné zaistiť v požadovanej 

polohe
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-023 - - 1 121,96 146,36 3253561770234

detektor s adaPtéroM na PriPeVnenie 
na niVeLaČnÚ tyČ
• Pre linkové a krížové lasery

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-170 - - 10 12,44 14,93 3253561771705

Gt1 MaGnetickÝ terČÍk
• Magnetický mriežkový terčík
• Zlepšuje viditeľnosť laserového lúča

• Ideálny pomocník pri inštalácii podhľadov

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-77-171 pre lasery s červeným lúčom - 10 6,92 8,30 3253561771712

ČerVené okULiare
• Okuliare na prácu s laserovými prístrojmi zvyšujúce 

viditeľnosť lúča
• Vhodné na použitie v prostredí s vyššou svetelnosťou

• Dôležité: tieto okuliare NIE SÚ BEZPEČNOSTNÉ 
okuliare na prácu s laserom

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1- 77-132 LD 200 - 1 120,00 144,00 3253561771323
1- 77-133 RLD 400 - 1 120,00 144,00 3253561771330

detektor Pre LinkoVé Lasery a Pre rotaČné 
Lasery
• Pre nové typy laserov

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1- 77-134 - - 1 33,00 39,60 3253561771347

diaĽkoVé oVLÁdanie Pre rotaČné Lasery rc100
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carpenter
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Spoločnosť, ktorá vynašla slávny „nôž Stanley“ dnes ponúka široké spektrum nožov s pevnou, zasúvacou a odlamovacou čepeľou; 
nožov s moderným vzhľadom a dokonale spĺňajúcich požiadavky každého stavbára a remeselníka.

Nože s pevnou čepeľou

Vhodné pre všetky typy
náhradných čepelí Stanley.

Sú konštruované na prácu 
pod veľkou záťažou. Napriek tomu, že ide
o nože s pevnou čepeľou, väčšina disponuje 
systémom rýchlej výmeny náhradných čepelí.

Nože 
so zasúvacou čepeľou

Vhodné pre takmer všetky typy 
náhradných čepelí Stanley.

Ich parametre sú obdobné ako pri nožoch 
s pevnou čepeľou, ale hlavnou prednosťou je 
možnosť bezpečného zasunutia čepele do rukoväti.

Nože s odlamovacou čepeľou

Výhodou týchto nožov je trvalo ostrý 
hrot čepele a pritom sú dostatočne silné 
a odolné proti zlomeniu pri pôsobení vyššieho
tlaku na nôž.

Nože s odlamovacou 
čepeľou 9 mm

Ideálne na rezanie tenkých 
materiálov. Tenká 9 mm odlamovacia 
čepeľ je ideálna na jemnú prácu 
remeselníkov a pre modelárov.

Modelárske, športové 
a vreckové nože

Tento rad je v tomto katalógu 
rozšírený o nové modely.
Športové a vreckové nože nájdu 
využitie v širokom rozsahu činností.

Najlepšie čepele pre vaše potreby

Popri štandardných náhradných čepeliach dodávaných 
s nožmi STANLEY je dnes ponuka rozšírená o nový rad 
čepelí s vylepšenými úžitkovými vlastnosťami.
Tieto nové čepele sú konštruované tak, aby ste s ich 
pomocou dosahovali čo najefektívnejšie lepšie výsledky.

NOŽE s PEVNOu ČEPEĽOu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-818 205 mm X 6 13,93 16,71 3253560108182

Stanley® FatMax® NÔŽ S PeVNOU ČePeĽOU
• Veľmi pevná a odolná hliníková konštrukcia
• Magnetická plôška pridržiava čepeľ počas výmeny
• Možnosť uloženia až 15 čepelí v tele noža

• Dvojnásobná veľkosť než pri štandardných nožoch 
umožňuje prácu aj v rukaviciach

• Mosadzné koliesko na zaistenie čepele

AKO sI VYBRAŤ NÔŽ A NÁHRADNÉ ČEPELE



47www.stanleyworks.cz NÁRADIE NA REZANIE 

3

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-10-199 140 mm - 12 4,20 5,04 3253561101991
2-10-199 140 mm X 12 3,93 4,71 5000366101996

KOVOVÝ NÔŽ S PeVNOU ČePeĽOU 199e
• Telo vyrobené zo zliatiny zinku s vrúbkovaným 

povrchom na bezpečné a pohodlné držanie
• Patentovaná zámka čepele Interlock drží pevne 

čepeľ, zvyšuje bezpečnosť používania
• Dodávaný s 5 náhradnými čepeľami

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-129 140 mm X 6 7,80 9,36 3253560101299

SÚPraVa NOŽa 199e S PÍLOVÝMi ČePeĽaMi
• Telo vyrobené zo zliatiny zinku s vrúbkovaným 

povrchom na bezpečné a pohodlné držanie
• Patentovaná zámka čepele Interlock drží pevne 

čepeľ, zvyšuje bezpečnosť používania

• Dodávaný s 3 náhradnými čepeľami, s jedným 
pílovým listom na drevo a jedným na kov

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-299 136 mm X 12 2,94 3,52 3253560102999

KOVOVÝ NÔŽ S PeVNOU ČePeĽOU
• Lakovaný vrúbkovaný povrch na lepšie uchopenie • Patentovaná zámka čepele Interlock drží pevne 

čepeľ, zvyšuje bezpečnosť používania
• Dodávaný s 3 náhradnými čepeľami

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-705 125 mm X 6 3,83 4,60 3253560107055

NOŽ S PeVNOU ČePeĽOU
• Tvar tela noža ideálny pre presné rezanie
• Pevná čepeľ pre zvýšenú bezpečnosť pri práci
• Ľahká a rýchla výmena čepele

• K výmene čepele nie je potrebné daľšie náradie
• Ergonomický tvar noža je vhodný pre rezanie 

kobercov

NOŽE s PEVNOu ČEPEĽOu
FatMax® NÔŽ S PeVNOU ČePeĽOU
• Magnetický držiak čepele
• Zámka čepele
• Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepelí

• Rukoväť opatrená gumovými panelmi
• Automatické vysunutie čepele zo zásobníka
• Uvoľňovacie tlačidlo zásobníka s čepeľami

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-780 180 mm X 6 8,59 10,30 3253560107802
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-789 180 mm X 6 9,80 11,76 3253560107895

dVOJPLáTKOVÝ zaSÚVaCÍ NÔŽ Stanley® FatMax®

• Jazdce na dve čepele
• Veľmi ľahká výmena nožových plátkov
• Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepelí
• Ergonomická rúčka s nešmykľavým povrchom
• Opierka pre palec
• Patentovaný zámok čepele Interlock držiaci pevne 

čepeľ zvyšuje bezpečnosť používania

• Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
• Veľmi odolný proti korózii
• Možnosť použitia nožových plátkov 11-921, 11-937, 

11-700, 11-987, 11-983 a 11-961 
• Súčasťou balenia 2x 11-700 a 2x 11-983 nožové 

plátky 

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-819 205 mm X 6 13,93 16,71 3253560108199

Stanley® FatMax® NÔŽ SO zaSÚVaCOU ČePeĽOU
• Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia
• Magnetická plôška pridržiava čepeľ počas výmeny
• Zasúvacia čepeľ
• Mosadzné koliesko na zaistenie čepele

• Možnosť uloženia až 15 čepelí v tele noža
• Dvojnásobná veľkosť než pri štandardných nožoch 

umožňuje prácu aj v rukaviciach

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-778 180 mm X 6 8,59 10,30 3253560107789

FatMax® NÔŽ SO zaSÚVaCOU ČePeĽOU
• Integrovaná stierka čepele
• Integrovaný zásobník na 5 náhradních čepelí 
• Ochranná pojistka proti samovolnému zasunutiu 

plátku
• Uvoľnovacie tlačidlo zásobníka s čepeľami

• Gumové obloženie rukoväti
• Veľmi ľahká výmena nožovej čepele
• Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
• Značná odolnosť proti bežne používaným 

rozpúšťadlám: benzínu, terpentínu, alkoholu a pod.

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-788 180 mm X 6 13,69 16,43 3253560107888

dYNaGriP NÔŽ S rÝCHLOVYMeNiTeĽNOU ČePeĽOU
• Patentovaná zámka čepele Interlock drží pevne 

čepeľ, zvyšuje bezpečnosť používania
• Kovová konštrukcia pre vysoké zaťaženie
• Ergonomická bimateriálna rukoväť s nekĺzavým 

povrchom
• Štrbina v tele noža umožňuje rezanie strún bez 

vysunutia čepele 

• Opierka na palec
• V tele noža integrovaný zásobník na 8 náhradných 

čepelí
• Dodávaný s 3 náhradnými čepeľami
• Ľahká a rýchla výmena čepele stlačením žltého 

tlačidla

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-810 140 mm X 6 8,84 10,61 3253560108106

QuickSlide KOVOVÝ VreCKOVÝ NÔŽ
• Celokovová konštrukcia – pevná a odolná
• Výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov – 

ľahšia než pri štandardných remeselníckych nožoch
• Ľahké ovládanie zasúvacieho mechanizmu iba 

jednou rukou

• Poistka polohy čepele zabraňuje nechcenému 
vysunutiu

• Integrovaná spona na pripevnenie na opasok
• Na použitie so všetkými štandardnými náhradnými 

čepeľami
• Kompaktná vrecková veľkosť

NOŽE sO ZAsÚVACOu ČEPEĽOu
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-812 140 mm X 1 6,81 8,17 3253560108120

NÔŽ KOVOVÝ QuickSlide 2
• Otvor na pripevnenie na šnúrku
• Spona na pripevnenie k vrecku alebo na opasok
• Na použitie so štandardnými náhradnými čepeľami
• Kompaktný tvar a veľkosť – zmestí sa do vrecka
• Vrúbkovaný povrch rukoväti zabraňuje vykĺznutiu
• Uchytenie čepele Interlock – udržiava kompaktnosť 

konštrukcie noža pri veľkej záťaži

• Rýchla výmena čepele bez potreby použitia ďalšieho 
nástroja

• Liate telo zo zinkovej zliatiny – veľmi pevné a odolné
• Ľahké ovládanie zasúvacieho mechanizmu iba 

jednou rukou

NOŽE sO ZAsÚVACOu ČEPEĽOu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-10-099 155 mm - 12 4,94 5,92 3253561100994
2-10-099 155 mm X 12 4,94 5,92 3253562100993

KOVOVÝ NÔŽ SO zaSÚVaCOU ČePeĽOU 99e
• Pôvodný originálny nôž STANLEY so zasúvacou 

čepeľou
• Telo vyrobené zo zliatiny zinku – ľahký a zároveň 

odolný

• Zámka čepele Interlock drží pevne čepeľ v žiadanej 
polohe

• Nastavenie čepele v 5 rôznych polohách
• V tele integrovaný zásobník náhradných čepelí

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-499 160 mm X 6 5,45 6,54 3253560104993

NÔŽ SO zaSÚVaCOU ČePeĽOU 499
• Možnosť zaistenia vysunutej čepele vo viacerých 

polohách
• Telo vyrobené zo zliatiny zinku – ľahké a zároveň 

odolné

• Dodávaný s 3 náhradnými čepeľami 1992
• Štrbina na rezanie strún pri zasunutej čepele
• V tele integrovaný zásobník náhradných čepelí – 

na výmenu nie je nutný žiadny nástroj

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-189 155 mm X 6 6,46 7,75 3253560101893
1-10-189 155 mm - 12 6,07 7,29 3253561101892

BezPeČNOSTNÝ NÔŽ
• Bezpečnostný nôž s automaticky zasúvanou čepeľou
• Čepeľ zostáva vysunutá kým držíte stlačený posuvný 

jazdec; po jeho uvoľnení sa automaticky zasunie

• Dodávaný s lichobežníkovými čepeľami 1992 so 
zaoblenými hrotmi

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-088 150 mm X 12 2,92 3,50 3253560100889

PLaSTOVÝ NÔŽ SO zaSÚVaCOU ČePeĽOU
• Plastové odľahčené telo zo vstrekovaného ABS 

plastu, odolné proti nárazom
• Možnosť zaistenia čepele v 5 polohách

• Rýchla a ľahká výmena čepele bez použitia ďalšieho 
nástroja

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

sTHT0-10193 165 mm X 4 8,33 10,00 3253560101930

KOVOVÝ BezPeČNOSTNÝ NÔŽ
• Bezpečnostný nôž s automaticky zásuvnou čepeľou • Pevné a odolné telo noža
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-855 140 mm X 4 6,31 7,57 3253560108557

Stanley zaTVáraCÍ NÔŽ S PeVNOU ČePeĽOU
• Tlačidlo pre otvorenie noža jedným prstom
• Odolná hliníková rukoväť, nerezová spona na opasok 
• Jednoduchá výmena čepele

• Otváranie/zatváranie jednou rukou
• Vhodné náhradné čepele 11-932, 11-700, 11-987, 

11-983 a 11-961

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-707 140 mm X 6 4,20 5,04 3253560107079

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-825 85 mm X 6 9,03 10,83 3253560108250

FatMax® zaSÚVaCÍ SKLadaCÍ NÔŽ
• Ergonomická, robustná konštrukcia pre vysoké 

zataženie
• Zasúvacia čepeľ pre zvýšenú bezpečnosť práce

• Ľahká a rýchla výmena čepele
• Integrovaný zásobník v tele noža

NOŽE sO ZAsÚVACOu ČEPEĽOu
NOŽ SO zaSÚVaCOU ČePeLOU
• Tvar tela noža ideálny pre presné rezanie
• Zasúvacia čepeľ pre zvýšenú bezpečnosť práce
• Ľahká a rýchla výmena čepele

• K výmene čepele nie je potrebné daľšie náradie
• Ergonomický tvar noža je vhodný pre rezanie 

kobercov

NOŽE s ODLAMOVACOu ČEPEĽOu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-820 210 x 25 mm X 6 13,93 16,71 3253560108205

Stanley® FatMax® NÔŽ S OdLaMOVaCOU ČePeĽOU
• Veľmi pevná 25 mm čepeľ pre vysoké zaťaženie
• Blokovacie tlačidlo drží pevne čepeľ v požadovanej 

polohe
• Kovové vodidlá čepele

• Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia
• Integrovaný zásobník na 4 náhradné čepele
• Rýchla výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-411 135 x 9 mm X 6 3,61 4,34 3253560104115
0-10-421 155 x 18 mm X 6 5,80 6,96 3253560104214
0-10-431 195 x 25 mm X 6 10,86 13,03 3253560104313

FatMax® NOŽe S OdLaMOVaCOU ČePeĽOU
• Velmi odolná a pevná hliníková konstrukcia
• Kovové vodidlá čepele z nerezovej ocele
• Ergonomicky tvarované telo nože s gumovým 

opláštením pre pohodlnú manipulaciu

• Blokovací mechanismus drží čepeľ v požadovanej 
polohe počas rezania
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NOŽE s ODLAMOVACOu ČEPEĽOu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-018 165 x 18 mm X 12 5,54 6,65 3253560100186
1-10-018 165 x 18 mm - 12 5,43 6,52 3253561100185
4-10-018 165 x 18 mm - 60 5,43 6,52 3253564100182
0-10-095 135 x 9 mm X 12 4,61 5,53 3253560100957

NOŽe interlock S OdLaMOVaCOU ČePeĽOU
• Veľmi odolná kovová konštrukcia • Ľahká výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-425 180 x 25 mm X 6 6,68 8,01 3253560104252
1-10-425 180 x 25 mm - 6 6,35 7,62 3253561104251

NÔŽ S OdLaMOVaCOU ČePeĽOU 25 mm
• Bimateriálna ergonomická rukoväť Dynagrip
• Pre čepele 25 mm a hrúbky 0,7 mm
• Čepeľ je tvorená 7 segmentami
• Blokovacie tlačidlo drží čepeľ v požadovanej polohe 

počas rezania

• Kovové vodidlá čepele z nehrdzavejúcej ocele 
zaisťujú dlhú životnosť a odolnosť

• Profesionálny model, dodávaný s 1 náhradnou 
čepeľou

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-418 165 x 18 mm X 6 6,02 7,22 3253560104184
1-10-418 165 x 18 mm - 6 4,94 5,92 3253561104183
1-10-409 135 x 9 mm - 12 4,70 5,64 3253561104091
0-10-409 135 x 9 mm X 12 5,69 6,83 3253560104092

NOŽe dynagrip S OdLaMOVaCOU ČePeĽOU
• Kovové vodidlá čepele z nehrdzavejúcej ocele 

zaisťujú dlhú životnosť a odolnosť 
• Ergonomicky tvarované telo s gumovým opláštením 

na pevné a pohodlné držanie

• Blokovacie tlačidlo drží čepeľ v požadovanej polohe 
počas rezania

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

sTHT0-10186 160 x 18 mm X 4 8,33 10,00 3253560101862
sTHT0-10187 160 x 25 mm X 4 9,67 11,60 3253560101879

NOŽe S OdLaMOVaCOU ČePeĽOU 
• Prvý nôž, pri ktorom sa čepeľ mení "spredu"
• Jednoduchá a rýchla výmena čepele
• Ergonomické telo noža

• Kovové vodidla čepele z nerezovej ocele zaisťujú 
dlhú životnosť a odolnosť

• Blokovacie koliesko drží počas rezania čepeľ 
v požadovanej polohe 

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

sTHT0-10188 170 mm X 4 10,70 12,83 3253560101886

18 MM instantChange™ NÔŽ Na KOBerCe
• Čepeľ sa mení "spredu"
• Jednoduchá a rýchla výmena čepele
• Blokovacie koliesko drží počas rezania čepeľ 

v požadovanej polohe 

• Kovoý hák na druhom konci noža uľahčuje prácu pri 
kladení kobercov

• Kovové vodidla čepele z nerezovej ocele zaisťujú 
dlhú životnosť a odolnosť

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

sTHT0-10191 170 mm X 4 6,67 8,00 3253560101916

NÔŽ S OdLaMOVaCOU ČePeĽOU 
a OTVáraČOM 18 MM
• Automatické zablokovanie čepele
• Ergonomické telo noža

• Kovový otvárač plechoviek na farby na druhej strane 
noža
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-280 180 x 18 mm X 6 4,90 5,88 3253560102807
1-10-280 180 x 18 mm - 6 4,28 5,13 3253561102806

NÔŽ ŠTaNdard S OdLaMOVaCOU 
ČePeĽOU S POiSTKOU
• Pevná a odolná plastová konštrukcia 

s kovovými vodidlami čepele

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-150 130 x 9 mm X 12 1,21 1,45 3253560101503
1-10-150 130 x 9 mm - 24 0,97 1,17 3253561101502
0-10-151 160 x 18 mm X 12 1,93 2,31 3253560101510
1-10-151 160 x 18 mm - 24 1,56 1,87 3253561101519

PLaSTOVÉ NOŽe S OdLaMOVaCOU ČePeĽOU
• Dvojdielna plastová konštrukcia umožňujúca rýchlu 

výmenu čepele
• Polohovací jazdec so zarážkami na vysúvanie
• Bezpečnostný držiak na odlomenie čepele

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-590 122 mm X 12 6,95 8,34 5000366105901

SKaLPeL interlock
• Celokovová konštrukcia s vrúbkovaným povrchom na 

pevné držanie
• Systém uzamknutia tela Interlock® umožňuje veľmi 

pevné pozdĺžne držanie čepele 

• Možnosť rýchlej výmeny čepele pomocou 
vrúbkovaného kolieska v zadnej časti tela bez 
pomoci ďalších nástrojov

• Dodávaný s 5 náhradnými čepeľami v integrovanom 
zásobníku

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-401 120 mm X 6 4,11 4,93 3253560104016

MOdeLárSKe SKaLPeLY
• Dodávané s náhradnými čepeľami 11-411 (10-401) 

alebo 11-413 (10-402)
• Vrúbkovaná rukoväť
• Prevlečná poistka čepele

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-601 140 mm x 3 ks X 12 1,65 1,98 3253560106010
1-10-601 140 mm x 50 ks - 1 13,72 16,47 3253561106019

reMeSeLNÍCKY SKaLPeL
• Jednorazový skalpel na presnú prácu
• Zúžené telo umožňuje presné vedenie čepele

• Čepeľ je chránená plastovým návlekom
• Osadený čepeľou 5901

ŠPECIÁLNE NOŽE

NOŽE s ODLAMOVACOu ČEPEĽOu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-598 110 mm X 12 6,35 7,62 5000366105987

SKLadaCÍ VreCKOVÝ NÔŽ
• Pevná kovová konštrukcia • Dodávaný s 2 čepeľami 5901
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ŠPECIÁLNE NOŽE

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-813 185 mm X 2 14,26 17,11 3253560108137
9-10-813 185 mm display 12 14,26 17,11 3253569108138

QuickSlide ŠPOrTOVÝ NÔŽ
• Viacúčelový nôž
• Pevná kovová konštrukcia
• Otváracia čepeľ má vrúbkované ostrie a je 75 mm 

dlhá
• Vysúvací nôž používa štandardné remeselnícke 

čepele

• Na výmenu čepele nie je potrebný ďalší nástroj
• Mechanická zámka zabraňuje súčasnému otvoreniu 

noža a vysunutiu čepele
• Jazdec na ľahké vysúvanie/zasúvanie čepele palcom

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-253 175 mm X 6 10,17 12,20 3253560102531

ŠPOrTOVÝ NÔŽ SKeLeTON
• Titánový povlak čepele pre dlhú životnosť ostria
• Vyrobený z veľmi pevnej a odolnej nehrdzavejúcej 

ocele 440C

• Tlačidlo na čepeli uľahčuje otváranie noža tlakom 
palca

• Zámka na blokovanie otvorenej čepele
• Otvor na prevlečenie šnúrky

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-254 175 mm X 6 11,49 13,78 3253560102548

ŠPOrTOVÝ NÔŽ S KaraBÍNOU
• Vyrobený z veľmi pevnej a odolnej nehrdzavejúcej 

ocele 440C
• Titánový povlak pre dlhú životnosť ostria
• Tlačidlo na čepeli uľahčuje otváranie noža tlakom 

palca

• Integrovaná karabína pre ľahké a bezpečné uloženie
• Zámka na blokovanie otvorenej čepele

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-028 - X 6 3,80 4,56 3253560100285

FatMax® PÚzdrO Na NÔŽ
• Plastová výplň odolná opotrebeniu a voči 

prepichnutiu
• Spona na pripevnenie na opasok
• Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 

600 vlákien

• Spôsob prešitia odoláva veľkej záťaži
• Predný vačok na 10 nožových čepelí
• Púzdro vhodné na všetky typy Stanley nožov
• Vhodné na nožové čepele 1992

ŠPECIÁLNE NOŽE

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-10-073 čepeľ 70 mm X 1 9,67 11,60 3253560100735
0-10-074 vrátane svietidla X 6 19,67 23,60 3253560100742

Stanley® zaTVáraCÍ NÔŽ S dreVeNOU ČePeĽOU
• Odolná kovová konštrukcia (stainless steel)
• Jednoduchá a rýchla výmena čepele

• Zatváranie a otváranie noža jednou rukou
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FatMax® ViaCÚČeLOVa ČePeĽ
• Vyrobené z uhlíkovej ocele
• Patentované indukčne kalené ostrie
• O 100 % dlhšia životnosť než pri štandardných 

čepeliach 

• Zvláštne tepelné spracovanie zaisťuje vysokú 
pružnosť – aj pri silnej bočnej záťaži sa čepeľ 
následne narovná

• Znížené riziko prasknutia pri bočnom namáhaní
• Zvýšená bezpečnosť práce

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-11-911 5 ks X 10 0,92 1,10 5000366119113
1-11-911 100 ks - 20 9,16 10,99 3253561119118

ČePeĽ 1991
• Viacúčelová čepeľ vhodná najmä na rezanie papiera, 

kartónu, kože a pod.
• Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY 

(s výnimkou noža 99E)

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-11-916 čepeľ 1992 s otvorom - 100 ks - 20 10,99 13,19 3253561119163
3-11-916 čepeľ 1992 - 10 ks X 10 2,06 2,47 3253563119161
6-11-916 čepeľ 1992 s otvorom - 10 x 10 ks - 1 14,83 17,79 3253566119168
0-11-921 5 ks X 10 0,95 1,14 5000366119212
1-11-921 100 ks - 20 11,21 13,45 3253561119217
2-11-921 10 ks X 10 2,06 2,47 3253562119216
3-11-921 10 ks - 10 1,54 1,85 3253563119215
4-11-921 400 ks - 1 38,15 45,78 3253564119214
6-11-921 10 x 10 ks - 1 14,83 17,79 3253566119212
8-11-921 100 ks X 6 11,93 14,31 3253568119210

ČePeĽ 1992
• Pôvodná viacúčelová čepeľ pre vysokú záťaž
• Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY

• Vhodná najmä na rezanie kobercov, PVC 
podlahových krytín a pod. vyžadujúce pevnejšiu 
a tvrdšiu čepeľ

FATMAX® NÁHRADNÉ NOŽOVÉ ČEPELE
Náhradné nožové čepele FatMax sú výsledkom posledného vývoja v tejto oblasti. Tepelné spracovanie im zaručuje väčšiu 
pružnosť a odolnosť. s3 technológia brúsenia zvyšuje ich ostrosť o 35 %. O 75 % dlhšia životnosť vďaka indukčne kalenému 
ostriu. Náhradné nožové čepele sú ostrejšie, pevnejšie a ich životnosť je dlhšia než pri ktorýchkoľvek predchádzajúcich 
sTANLEY modeloch!

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-11-700 100 ks X 6 10,79 12,95 3253561117008
0-11-700 5 ks X 10 1,38 1,65 3253560117009
2-11-700 10 ks X 10 2,57 3,08 3253562117007
4-11-700 50 ks X 6 9,80 11,76 3253564117005

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-11-800 5 ks X 10 3,00 3,60 3253560118006
2-11-800 10 ks X 10 5,50 6,60 3253562118004
8-11-800 50 ks X 6 19,96 23,95 3253568118008

Stanley® FatMax® KarBidOVÉ ČePeLe
• Nové nožové čepele, ktoré vydržia byť 5 x dlhšie 

ostré ako bežné čepele
• Laserom upravené ostrie vyrobené zo zliateho 

karbidu

• Tvrdosť zliateho karbidu je hneď druhá za 
diamantom
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-11-987 10 ks X 10 2,06 2,47 3253562119872

1992 ČePeĽ S OBLÝMi rOHMi
• Čepeľ lichobežníkového tvaru so zaoblenými hrotmi 

na zníženie rizika úrazu či nechceného prerezania 
podkladu

• Vhodná najmä pre väčšie zaťaženie pri rezaní kobercov, 
PVC podlahových krytín, ale aj otváranie škatúľ a pod.

• Obojstranne použiteľná
• Ideálna v kombinácii s bezpečnostným nožom 

STANLEY 99E

NOŽOVÉ ČEPELE

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-11-983 5 ks X 10 1,23 1,48 5000366119618
1-11-983 100 ks - 20 17,10 20,52 3253561119835

ČePeĽ 1996
• Háčiková čepeľ s dvoma skosenými hrotmi, ideálna 

na prerezanie a následné delenie kobercov, pružných 
podlahových a strešných krytín a iných doskových 
materiálov

• Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-11-967 100 ks - 20 25,61 30,74 3253561119675

ČePeĽ Na POdLaHOVÉ KrYTiNY 1995H
• Veľká háčiková čepeľ s dvoma skosenými hrotmi
• Veľký stredný otvor pre vyrovnávač kobercov

• Ideálna na prerezanie a následne delenie vysokých 
kobercov

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-11-952 5 ks X 10 1,54 1,85 3253560119522
1-11-952 100 ks - 20 22,42 26,91 3253561119521

KONKáVNa ČePeĽ 5192
• Konkávne tvarovaná čepeľ • Na precízne rezanie kože a vyrezávanie vo vnútri 

väčších plôch materiálu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-11-980 1 ks X 6 6,31 7,57 3253560119805

ČePeĽ 1998
• Čepeľ na prerezávanie z veľmi odolnej kalenej ocele 

pre nože s pevnou čepeľou
• Vhodná na rezanie podlahových krytín a kože

ODLAMOVACIE ČEPELE
Stanley® FatMax® ČePeLe
• Nové nožové čepele, ktoré vydržia 5 x dlhšie ostré 

ako bežné čepele
• Laserom upravené ostrie vyrobené zo zliateho 

karbidu

• Tvrdosť zliateho karbidu je hneď druhá za 
diamantom

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

sTHT0-11818 5 ks x 18 mm X 10 3,60 4,32 3253560118181
sTHT2-11818 10 ks x 18 mm X 10 5,60 6,72 3253562118189
sTHT8-11818 50 ks x 18 mm X 6 23,00 27,60 3253568118183
sTHT0-11825 5 ks x 25 mm X 10 4,80 5,76 3253560118259
sTHT3-11825 20 ks x 25 mm X 10 16,00 19,20 3253563118256
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TIP 7  Pri viacvrstvových materiáloch vykonajte radšej viac 
slabších rezov než menej hlbokých s väčšou silou.

TIP 1  Vyberte si čepeľ, ktorá sa najviac hodí na vaše 
použitie. Slabšími čepeľami sa reže jemnejší materiál 
s menšou námahou.

TIP 2  Silnejšie čepele sú odolnejšie proti zlomeniu a hodia sa 
hlavne na rezanie silnejších materiálov, ako sú koberce a pod.

TIP 3  Použitím ostrej čepele súčasne so zníženým uhlom 
rezu predídete natrhnutiu materiálu. 

TIP 4  Na vlhký papier a fóliu použite konvexné čepele alebo 
skalpelové čepele pod menším uhlom rezu.

TIP 5  Na rezanie jemného materiálu použite rezaciu 
podložku.

TIP 6  Pokiaľ možno režte pomocou kovového pravítka 
s chráničom prstov.

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-11-325 10 ks X 10 5,56 6,67 3253560113254
1-11-325 20 ks - 10 9,41 11,30 3253561113253

OdLaMOVaCia ČePeĽ 25 mm
• Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele 

a priestorom na ukladanie použitých segmentov
• Hrúbka čepele 1 mm pre zvlášť vysoké zaťaženie
• 6 segmentov

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-11-219 8 ks X 10 2,26 2,71 3253560112196

eXTra SiLNá OdLaMOVaCia ČePeĽ 18 mm
• Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele 

a priestorom na ukladanie použitých segmentov
• Zvýšená hrúbka čepele – pre vysoké zaťaženie
• 7 segmentov

ODLAMOVACIE ČEPELE

BEZPEČNOsŤ
•  Pri dokončení práce nezabudnite čepeľ zasunúť alebo 

vybrať z noža.
•  Režte pomocou oceľového pravítka; prsty držte 

v dostatočnej vzdialenosti od miesta rezu. 
• Vždy ukladajte nože mimo dosahu detí.

TOP TIP  Hneď ako sa ostrie čepele otupí ihneď ju 
vymeňte. Predídete tak možnému poškodeniu rezaného 
materiálu a znížite aj silu potrebnú na rezanie.

TIPY A TECHNIKY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-11-718 18 mm x 5 ks X 5 1,56 1,87 3253560117184
2-11-718 18 mm x 10 ks X 10 2,42 2,91 3253562117182
3-11-718 18 mm x 50 ks X 10 8,90 10,68 3253563117181
0-11-725 25 mm x 5 ks X 5 2,90 3,48 3253560117252
2-11-725 25 mm x 10 ks X 10 5,45 6,54 3253562117250
3-11-725 25 mm x 20 ks X 20 9,80 11,76 3253563117259

FatMax® OdLaMOVaCie ČePeLe
• Vyrobené z uhlíkovej ocele
• Patentované indukčne kalené ostrie
• O 100 % dlhšia životnosť než pri štandardných 

čepeliach

• Zvláštne tepelné spracovanie zaisťuje vysokú 
pružnosť – aj pri silnej bočnej záťaži sa čepeľ 
následne narovná

• Znížené riziko prasknutia pri bočnom namáhaní
• Zvýšená bezpečnosť práce
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-11-301 10 ks X 10 2,51 3,02 3253560113018
1-11-301 10 x 10 ks - 1 22,28 26,73 3253561113017
2-11-301 5 ks X 10 1,67 2,00 3253562113016
3-11-301 50 ks - 16 7,63 9,16 3253563113015

OdLaMOVaCia ČePeĽ 18 mm
• Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele 

a priestorom na ukladanie použitých segmentov
• 7 segmentov

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-11-300 10 ks X 10 1,76 2,11 3253560113001
1-11-300 10 x 10 ks - 1 16,22 19,46 3253561113000
2-11-300 5 ks X 10 1,39 1,67 3253562113009

OdLaMOVaCia ČePeĽ 9 mm
• Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele 

a priestorom na ukladanie použitých segmentov
• 12 segmentov

ODLAMOVACIE ČEPELE

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-11-221 3 ks X 10 0,90 1,08 3253560112219
1-11-221 50 ks - 1 6,81 8,17 3253561112218

SKaLPeLOVÉ ČePeLe 5901
• Rovná skalpelová čepeľ na všeobecné použitie • Na použitie so skalpelom 10-590

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-11-411 3 ks X 10 1,94 2,33 3253560114114

SKaLPeLOVá ČePeĽ S OSTrÝM HrOTOM
• Kalená oceľ • Čepeľ s ostrým hrotom pre modelárske skalpely 

10-401 a 10-402

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-11-115 50 ks - 1 23,72 28,47 3253561111150

SKaLPeLOVá ČePeĽ 5905
• Ideálna na rezanie fólie a vlhkého papiera bez trhania • Na použitie so skalpelom 10-590

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-15-276 190 mm, na drevo X 12 2,02 2,42 3253560152765
0-15-277 190 mm, na kov X 12 1,71 2,05 3253560152772

PÍLOVÉ ČePeLe 1275
• Výmenné pílové čepele na drevo a kov na rezanie 

v obmedzenom priestore
• Vhodné pre STANLEY nože s pevnou čepeľou
• Hrúbka čepele 0,9 mm

ŠPECIÁLNE NÁHRADNÉ ČEPELE
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Typ

11-300 šírka 9,5 mm 11-301 šírka18 mm 11-219 šírka 18 mm 11-325 šírka 25 mm 

10-820 • • • •

10-409 / 10-418
•

10-409
•

10-418
•

10-095 / 10-018
•

10-095
•

10-018

10-280 • •

10-150 / 10-151
•

10-150
•

10-151
•

10-151

10-425
•

11-325

10-218 • •

NOŽOVÉ ČEPELE
Typ 10-122 10-020 10-099 10-189 10-499 10-088 10-778 10-788 10-550 10-010 10-199 10-299 10-780 10-810 10-818 10-819

11-700 • • • • • • • • • • • • • • •

11-908 (1991)
11-911 (1991) • • • • • • • • • • • • • • •

11-916 (1992)
11-921 (1992) • • • • • • • • • • • • • • • •

11-802 (1996)
11-983 (1996) • • • • • • • • • • • • • • • •

11-967 (1995H) • • • • • • • • • • •

11-952 (5192) • • • • • • • • • • • • • • • •

15-276 (1275) • • •

15-277 (1275) • • •

11-980 (1998) • •

11-987 • •

0,48 mm 0,63 mm 0,70 mm0,43 mm
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NOŽOVÉ ČEPELE

Správnym výberom píly sa rozumie zvolenie vhodnej veľkosti a typu zubov. Veľkosť zubov je hodnota udávajúca počet zubov na palec. 
Menej zubov s väčšou veľkosťou zaručuje rýchlejší rez, zatiaľ čo väčšie množstvo menších zubov poskytuje rez s hladším povrchom.

DOKONČOVACIE PRÁCEsTAVEBNÉ PRÁCE

JEMNÉ ZuBY
Viac než 8 TPI (zubov 
na palec teda 25,4 mm)

VEĽKÉ ZuBY
Menej než 8 TPI 
(zubov na palec teda 25,4 mm)

Sadrokartónové dosky a priečkové 
dosky z kombinovaných materiálov

Stavebné tesárske práce Ozdobné lišty a zárubne

PórobetónPodlahové a stropné nosníky, preklady, 
podlahové materiály

Ostenie, parkety, PVC

 Rukoväť z 3 materiálov je kombináciou hliníka, ABS plastu 
a gumového obloženia pre maximálne pohodlie a odolnosť.
•  Zuby brúsené pod tromi uhlami režú pri pohybe vpred 

a vzad čím dosahujú o 30 % vyššiu reznú rýchlosť 
v porovnaní so štandardným tvarom zubov.

• Ochranná povrchová vrstva Appliflon.
•  Hrany hliníkovej časti rukoväti umožňujú vyznačenie uhlov 

45° a 90° pomocou pílového listu.

 Ochranný povlak pílového listu zaisťujúci lepšie kĺzanie v reze 
znižuje riziko jeho zaseknutia a ohnutia.

 Špeciálna metóda kalenia zubov predlžuje na dvojnásobok 
životnosť ich ostria v porovnaní s bežnými pílami.

INOVÁCIA
Nová technológia kalenia zubov zaručuje dvojnásobnú 
trvanlivosť ostria.

VÝKONNOsŤ
Agresívny tvar zubov brúsených pod tromi uhlami na dosiah-
nutie vysokej rýchlosti a čistoty rezu pri rezaní naprieč aj 
pozdĺž vlákien dreva.

BEZPEČNOsŤ
Rukoväť z 3 materiálov – hliníka, ABS plastu a gumového 
obloženia alebo bimateriálna je navarená a priskrutkovaná 
k pílovému listu pre optimálnu bezpečnosť, pohodlie 
a presné rezanie.

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-20-104 - X 4 9,45 11,34 3253560201043

Stanley® FatMax® instantChange™ 
VYMeNiTeĽNÝ drŽiaK PÍLY
• Patentovaný mechanizmus InstantChange™ 

umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu čepele píly
• Možnosť použitia až 8 druhov čepelí podľa potreby 
• Nová rukoväť z 3 materiálov - hliníku, ABS 

a gumového obloženia pre maximálnu bezpečnosť 
a pohodlie 

• Dvojitý zaisťovací mechanizmus pre bezpečnosť pri 
práci s pílou 

• Napínací mechanizmus umožňujúci rôzne sily 
upnutia čepele 

• Konštrukcia zabraňuje pohybom a vibráciám čepele

AKO VYBRAŤ sPRÁVNu PÍLu

PÍLY

VÝBER PÍLY V ZÁVIsLOsTI OD DRuHu ČINNOsTI
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-20-255 - X 4 26,35 31,62 3253560202552

Stanley® FatMax® instantChange™ Sada PÍLY
• Sada obsahuje rukoväť a 1 mm hrubú čepeľ píly 

(0-20-245) s puzdrom
• Ochranný povlak čepele Blade Armor znižuje trenie 

a chráni pred koróziou
• Patentovaný mechanizmus InstantChange™ 

umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu čepele píly
• Možnosť použitia až 8 druhov čepelí podľa potreby

• Nová rukoväť z 3 materiálov - hliníka, ABS 
a pružného obloženia pre maximálnu bezpečnosť 
a pohodlie

• Dvojitý zaisťovací mechanizmus pre vyššiu 
bezpečnosť pri práci s pílou 

• Vďaka hrúbke čepele 1mm presné vedenie rezu 
a zníženie rizika ohnutia pílového listu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-20-256 11 TPI x 450 mm X 4 26,35 31,62 3253560202569

Stanley® FatMax® Sada PÍLY
• Sada obsahuje rukoväť a 1 mm hrubú čepeľ na 

jemný rez 450 mm s puzdrom čepele píly
• Patentovaný mechanizmus InstantChange™ 

umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu čepele píly
• Možnosť použitia až 8 druhov čepelí podľa potreby 
• Nová rukoväť z 3 materiálov - hliníku, ABS 

a gumoplastového obloženia pre maximálnu 
bezpečnosť a pohodlie 

• Dvojitý zaisťovací mechanizmus pre vyššiu 
bezpečnosť pri práci s pílou 

• 11 TPI - 450 mm pre jemný rez
• Zuby presne brúsené do 3 vrcholov
• Indukčne kalené zuby HardPoint, nová technológia 

tepelného zušľachtenia 
• Hrúbka čepele 1 mm pre presné vedenie v rezu

PÍLY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-20-236 - X 4 30,68 36,81 3253560202361

Stanley® FatMax® Sada PÍLY
• Sada obsahuje: rukoväť a 2 čepele s lakovaným 

povrchom; pre jemný rez 450 mm (0-20-246); pre 
vysokú záťaž 500 mm (0-20-244) a puzdro čepele 
píly

• Možnosť použitia až 8 druhov čepelí podľa potreby
• Patentovaný mechanizmus InstantChange™ 

umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu čepele píly

• Nová rukoväť z 3 materiálov - hliníku, ABS 
a pružného obloženia pre maximálnu bezpečnosť 
a pohodlie

• Dvojitý zaisťovací mechanizmus pre vyššiu 
bezpečnosť pri práci s pílou

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-20-257 7 TPI x 550 mm X 4 26,35 31,62 3253560202576

Stanley® FatMax® Sada PÍLY
• Sada obsahuje rukoväť a 1 mm hrubú čepeľ na 

sadrokartón 550 mm s puzdrom čepele píly
• Patentovaný mechanizmus InstantChange™ 

umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu čepele píly
• Možnosť použitia až 8 druhov čepelí podľa potreby 
• Nová rukoväť z 3 materiálov - hliníku, ABS 

a gumoplastového obloženia pre maximálnu 
bezpečnosť a pohodlie 

• Dvojitý zaisťovací mechanizmus pre vyššiu 
bezpečnosť pri práci s pílou 

• Čepeľ na sadrokartón, 7TPI x 550 mm 
• Indukčne kalené zuby HardPoint, nová technológia 

tepelného zušľachtenia 
• Hrúbka čepele 1 mm pre prené vedenie v rezu 
• Možnosť výmeny čepelí s lakovaným povrchom alebo 

tefl onovou vrstvou

Kalené zuby
JETCuT

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-20-528 7 TPI x 380 mm - 4 16,59 19,90 3253562205285
2-20-529 7 TPI x 500 mm - 4 17,98 21,58 3253562205292
2-20-530 7 TPI x 550 mm - 4 18,59 22,30 3253562205308
2-20-533 11 TPI x 450 mm - 4 21,61 25,94 3253562205339

PÍLY FatMax® Tri-Material
• 7 zubov na palec (TPI) umožňuje rýchle rezanie 

naprieč aj pozdĺž vlákien
• Hrúbka čepele 1 mm zvyšuje presnosť rezu
• Povrchová vrstva Tefl on znižuje trenie a redukuje 

nebezpečenstvo zaseknutia či ohnutia píly v reze 
a chráni čepeľ pred koróziou

• Kalené ostrie zubov JETCUT zvyšuje rýchlosť rezania 
až o 30 % v porovnaní s ozubením UNIVERSAL

• Rukoväť zložená z 3 materiálov je kombináciou 
hliníka, ABS plastu a gumového opláštenia pre 
maximálnu pevnosť, odolnosť a pohodlie

• Pomocou rukoväti je možné bez ďalších pomôcok 
vyznačiť uhly 45° a 90°
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PÍLY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-20-180 11 TPI x 450 mm - 6 16,33 19,60 3253562201805

PÍLa JetCut 2X LaMiNaTOr
• Bimateriálna rukoväť navarená a priskrutkovaná 

k pílovému listu pre väčšie pohodlie a bezpečnosť 
práce 

• Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou 
urýchľujúcou prácu

• Žliabok pre ukazováčik uľahčuje narezanie materiálu 
• Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
• Nová technológia tepelnej úpravy zubov predlžuje na 

dvojnásobok životnosť ostria

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-20-151 7 TPI x 500 mm - 6 16,40 19,68 3253562201515

PÍLa JetCut appliflon
• Bimateriálna rukoväť navarená a priskrutkovaná 

k pílovému listu pre väčšie pohodlie a bezpečnosť 
práce 

• Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou 
urýchľujúce prácu

• Žliabok pre ukazováčik uľahčuje narezanie materiálu 
• Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°

• Pílový list je opatrený vrstvou Applifl on na zníženie 
trenia a zvýšenie odolnosti proti korózii

• Nová technológia tepelnej úpravy zubov predlžuje na 
dvojnásobok životnosť ostria

• 7 zubov na palec (TPI) umožňuje rýchle rezanie 
naprieč aj pozdĺž vlákien

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-15-594 11 TPI x 380 mm - 6 12,29 14,75 3253562155948
2-15-595 11 TPI x 450 mm - 6 12,68 15,21 3253562155955
2-15-599 11 TPI x 500 mm - 6 12,94 15,52 3253562155993
2-15-244 11 TPI x 550 mm - 6 13,72 16,47 3253562152442

PÍLY JetCut S JeMNÝMi zUBaMi
• Bimateriálna rukoväť navarená a priskrutkovaná 

k pílovému listu pre väčšie pohodlie a bezpečnosť 
práce 

• Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou 
urýchľujúcou prácu

• Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
• Nová technológia tepelnej úpravy zubov predlžuje na 

dvojnásobok životnosť ostria 
• Jemné ozubenie pre hladký povrch rezu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-15-281 7 TPI x 380 mm - 6 12,94 15,52 3253562152817
2-15-283 7 TPI x 450 mm - 6 13,36 16,03 3253562152831
2-15-288 7 TPI x 500 mm - 6 13,60 16,32 3253562152886
2-15-289 7 TPI x 550 mm - 6 14,40 17,28 3253562152893
2-15-241 7 TPI x 600 mm - 6 17,43 20,92 3253562152416

PÍLY JetCut SO ŠTaNdardNÝMi zUBaMi
• Bimateriálna rukoväť navarená a priskrutkovaná 

k pílovému listu pre väčšie pohodlie a bezpečnosť 
práce 

• Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou 
urýchľujúcou prácu

• Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
• Nová technológia tepelnej úpravy zubov predlžuje na 

dvojnásobok životnosť ostria 
• Štandardné ozubenie 7TPI pre rýchly rez naprieč aj 

po vláknach

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-20-084 8 TPI x 380 mm X 6 6,40 7,68 3253561200847
1-20-086 8 TPI x 450 mm X 6 7,27 8,72 3253561200861
1-20-087 8 TPI x 500 mm X 6 7,58 9,09 3253561200878
1-20-088 8 TPI x 550 mm X 6 8,07 9,69 3253561200885
1-20-089 11 TPI x 380 mm X 6 6,55 7,86 3253561200892
1-20-093 11 TPI x 450 mm X 6 7,39 8,87 3253561200939
1-20-094 11 TPI x 500 mm X 6 7,78 9,34 3253561200946
1-20-096 11 TPI x 550 mm X 6 8,24 9,89 3253561200960

OPP PÍLY SharpTooth
• Rukoväť ultrazvukovo navarená na čepeľ 

a dodatočne priskrutkovaná pre vyššiu bezpečnosť 
práce

• Kalené zuby brúsené do 3 vrcholov na rýchlejšie 
a účinnejšie rezanie

• Jemne brúsená oceľová čepeľ s lakovaným 
povrchom

• Bimateriálna pogumovaná rukoväť na pohodlné 
a pevné držanie

• Vo vyhotovení so štandardným aj jemným ozubením 
(8 a 11 zubov na palec)
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-20-002 12 TPI x 380 mm - 6 10,11 12,13 3253561200021
1-20-003 9 TPI x 450 mm - 6 10,46 12,55 3253561200038
1-20-008 7 TPI x 500 mm - 6 11,17 13,41 3253561200083
1-20-009 7 TPI x 550 mm - 6 11,69 14,03 3253561200090

PÍLY UNiVerSaL HP
• Bimateriálna rukoväť pre väčšie pohodlie pri práci
• Kalené zuby UNIVERSAL brúsené do dvoch uhlov na 

čepeli z kvalitnej švédskej ocele s dlhou životnosťou
• Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90° – 

ultrazvukovo navarená na pílový list

• Ozubenie 7, 9 a 12 zubov na palec (TPI) umožňuje 
optimálnu kombináciu rýchlosti rezania naprieč aj 
pozdĺž vlákien pri dostatočne hladkom povrchu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-20-090 7 TPI x 500 mm - 10 6,50 7,79 3253561200908
1-20-091 7 TPI x 550 mm - 10 6,83 8,19 3253561200915
1-20-101 11 TPI x 500 mm - 10 6,61 7,93 3253561201011
1-20-095 11 TPI x 550 mm - 10 7,01 8,41 3253561200953

OPP PÍLY
• Bimateriálna rukoväť pre väčšie pohodlie pri práci
• Kalené zuby UNIVERSAL brúsené do dvoch uhlov na 

čepeli z kvalitnej švédskej ocele s dlhou životnosťou

• Vhodné pre všetky druhy drevených materiálov
• V prevedení so štandardným i jemným ozubením 

(7 a 11 TPI)

PÍLY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-17-206 11 TPI x 350 mm X 6 13,80 16,56 3253562172068

PÍLa ČaPOVKa Na PLaSTY FatMax®

• 1 mm silná čepeľ zvyšuje presnosť rezu
• 30° a 90° uhly v prednej časti čepele umožňujú ich 

vyznačenie bez ďalších pomôcok
• Zuby na rezanie ťahom uľahčujú ovládanie píly pri 

narezaní materiálu
• Zuby bez vyosenia (tzv. šrank) znižujú šírku reznej 

drážky a množstva odpadu
• Ozubenie 11 zubov na palec umožňuje jemný rez 

s hladkým povrchom

• Tepelná úprava zubov predlžuje na dvojnásobok 
životnosť ostria 

• Žliabok na založenie ukazováčika umožňujúci presné 
vedenie píly pri narezávaní materiálu

• Rukoväť navarená a priskrutkovaná k čepeli 
pevnostnými skrutkami na zvýšenie bezpečnosti 
práce

• Bimateriálna rukoväť na pevnejšie uchopenie 
a väčšie pohodlie

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-17-199 11 TPI x 300 mm X 6 11,72 14,07 3253562171993
2-17-201 11 TPI x 350 mm X 6 12,11 14,53 3253562172013
2-17-202 13 TPI x 350 mm X 6 12,11 14,53 3253562172020

PÍLY ČaPOVKY FatMax®

• Veľmi pevná a odolná konštrukcia rukoväti z plastu 
ABS

• Rukoväť s uhlami 45° a 90° umožňuje vyznačenie 
týchto uhlov bez ďalších pomôcok

• Do troch vrcholov brúsené zuby uľahčujú rezanie – 
píla reže pri pohybe vpred i vzad

• Tepelná úprava zubov predlžuje na dvojnásobok 
životnosť ostria 

• Ozubenie 11 a 13 zubov na palec umožňuje jemný 
rez s hladkým povrchom

• Zosilnený chrbát pílového listu pre vysokú tuhosť 
a zaistenie rovného rezu

• Žliabok na založenie ukazováčika umožňujúci presné 
vedenie píly pri narezávaní materiálu

• Bimateriálna rukoväť na pevnejšie uchopenie 
a väčšie pohodlie

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-17-204 13 TPI x 350 mm X 6 12,17 14,60 3253562172044

PÍLa ČaPOVKa Na dOSKOVÝ MaTeriáL FatMax®

• Veľmi pevná a odolná konštrukcia rukoväti z plastu 
ABS

• Rukoväť s uhlami 45° a 90° umožňuje ich 
vyznačenie bez ďalších pomôcok

• Ozubenie na oblé predné časti pílového listu 
umožňuje narezanie vnútornej plochy v doskovom 
materiáli

• Žliabok na založenie ukazováčika umožňujúci presné 
vedenie píly pri narezávaní materiálu

• Rukoväť navarená a priskrutkovaná k čepeli 
pevnostnými skrutkami na zvýšenie bezpečnosti 
práce

• Bimateriálna rukoväť na pevnejšie uchopenie 
a väčšie pohodlie

• 13 zubov na palec umožňuje jemný rez s hladkým 
povrchom

• Tepelná úprava zubov predlžuje na dvojnásobok 
životnosť ostria



63www.stanleyworks.cz NÁRADIE NA REZANIE 

3

PÍLY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-17-205 11 TPI x 300 mm X 6 9,47 11,36 3253562172051

PÍLKa zLOdeJKa FatMax®

• Veľmi pevná a odolná konštrukcia rukoväti z plastu 
ABS

• Žliabok na založenie ukazováčika umožňujúci presné 
vedenie píly pri narezávaní materiálu

• Rukoväť navarená a priskrutkovaná k čepeli 
pevnostnými skrutkami na zvýšenie bezpečnosti 
práce

• Bimateriálna rukoväť na pevnejšie uchopenie
a väčšie pohodlie

• 11 zubov na palec umožňuje jemný rez s hladkým 
povrchom

• Do troch vrcholov brúsené zuby uľahčujú rezanie – 
píla reže pri pohybe vpred i vzad

• Tepelná úprava zubov predlžuje na dvojnásobok 
životnosť ostria

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

6-97-055 7 TPI x 550 mm X 50 7,82 9,38 3253566970554

PÍLa OPP
• Univerzálne ozubenie
• Kalením predĺžená životnosť ostria

• Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
• ABS ergonomická rukoväť

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-416 3,5 TPI x 500 mm - 4 15,89 19,07 3253561154164
1-15-425 3,5 TPI x 600 mm - 4 18,37 22,04 3253561154256

TeSárSKe PÍLY
• Rovnoramenné zuby na čepeli z kvalitnej švédskej 

ocele
• Zuby nie sú kalené a je možné ich opakovane brúsiť

• 3,5 zuba na palec (TPI) umožňuje veľmi rýchle 
rezanie

• Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90° 
pripevnená k čepeli 3 mosadznými skrutkami

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-215 13 TPI x 320 mm - 4 13,25 15,90 3253561152153

PÍLKa Na dOSKOVÝ MaTeriáL
• HP (HARD POINT) permanentne kalené ostrie
• Zuby UNIVERSAL
• Plastová rukoväť pripevnená k čepeli 2 skrutkami

• Čepeľ z kvalitnej švédskej ocele
• 13 zubov na palec

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-219 14 TPI x 300 mm - 4 16,86 20,23 3253561152191

ČaPOVKY JetCut HP
• Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou 

urýchľujúcou prácu
• Plastová rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°, 

priskrutkovaná k čepeli 2 poniklovanými skrutkami

• Ozubenie 12 a 14 zubov na palec umožňuje veľmi 
jemný rez s hladkým povrchom ako do dreva, tak do 
kompozitov aj plastov

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-511 9 TPI x 300 mm - 4 12,17 14,60 3253561155116

zLOdeJKa
• Čepeľ z kvalitnej švédskej ocele
• Plastová rukoväť

• Kalené zuby UNIVERSAL HP
• 9 zubov na palec
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-20-220 300 mm X 6 6,86 8,23 3253560222200
3-20-220 2 ks - 4 2,59 3,10 3253563202207

FatMax® KOMBiNOVaNá PÍLKa Na dreVO aJ KOV
• Konštruovaná na rezanie v obmedzenom priestore
• Je možné ju osadiť náhradnými čepeľami na kov 

aj drevo

• Nové, ergonomicky tvarované držadlo zaisťuje 
pohodlnejšie držanie

• Napínacia skrutka na rýchlejšiu a ľahšiu výmenu 
čepelí

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-20-331 22 TPI x 120 mm X 6 9,38 11,25 3253560203313
3-20-331 24 TPI - 4 5,30 6,36 3253563203310

JaPONSKá MiNi PÍLa FatMax®

• Obojstranne ozubená čepeľ – 17 zubov na palec na 
jednej, 22 na druhej strane

• Pružná čepeľ na rezanie v ťažko dostupných 
priestoroch či pozdĺžne rezanie (napr. na podlahe)

• Zuby JETCUT na rýchle rezanie ťahom
• Ľahká a rýchla výmena čepele
• Na začisťovanie a dekoračné práce

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-20-500 17 TPI x 270 mm X 8 15,65 18,78 3253560205003
0-20-509 pilový list X 12 12,17 14,60 3253560205096

JaPONSKá PÍLa Na rezaNie ŤaHOM
• Ergonomická bimateriálna rukoväť
• Ľahká a rýchla výmena čepele
• Pružná čepeľ na rezanie v ťažko dostupných 

priestoroch či pozdĺžne rezanie (napr. na podlahe)

• Jednostranne ozubená čepeľ – 17 zubov na palec
• Zuby JETCUT na rýchle rezanie ťahom

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-20-501 8 a 17 TPI x 270 mm X 8 17,65 21,18 3253560205010
0-20-516 pilový list X 12 14,07 16,89 3253560205164

JaPONSKá PÍLa Na rezaNie ŤaHOM 
S OBOJSTraNNÝM OSTrÍM
• Ergonomická bimateriálna rukoväť
• Ľahká a rýchla výmena čepele
• Zuby JETCUT na rýchle rezanie ťahom

• Pružná čepeľ na rezanie v ťažko dostupných 
priestoroch či pozdĺžne rezanie (napr. na podlahe)

• Obojstranne ozubená čepeľ – 8 zubov na palec na 
jednej, 17 na druhej strane

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-15-333 150 mm X 6 8,44 10,13 3253560153335

SKLadaCia NOŽOVá PÍLKa
• Čepeľ z uhlíkovej ocele s ozubením na rezanie ťahom
• Výmena čepele po uvoľnení skrutky
• Plastová rukoväť slúžiaca na uschovanie čepele

• Automatické zablokovanie čepele v otvorenej polohe, 
uvoľnenie stlačením tlačidla

• Na rezanie dreva, plastov, vyvetvovanie

PÍLY

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-15-252 13 TPI x 250 mm X 6 7,06 8,48 3253561152526

ČaPOVKa FatMax® S VYHNUTOU rUKOVÄŤOU
• Čapovka na presné rezanie, vrátane ozdobných líšt, 

rybinových spojov, vyrezávanie a pod.
• Široká čepeľ (3") na presnú prácu
• Zosilnený chrbát pílového listu pre vysokú tuhosť 

a zaistenie rovného rezu

• Vyhnutá vyberateľná rukoväť uľahčuje prácu 
v obmedzenom priestore

• Nová ergonomická rukoväť CushionGrip na pohodlné 
držanie

• Zaisťovacie kolíčky s pružinou na rýchle prestavenie 
na ľavú či pravú stranu
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-20-092 pílka 3 v 1 X 2 11,71 14,05 3253560200923

PÍLKa 3 V 1
• 3 pílky v jednej – univerzálna pílka na rezanie ťahom, 

pílka na kov a pílka zlodejka
• Mäkčený povrch rukoväti pre dobré ovládanie pílky 

a pohodlie pri práci
• Výmena čepelí nevyžaduje použitie ďalšieho náradia 

– je veľmi jednoduchá a rýchla
• 150 mm/6" dlhá čepeľ na kov a plast 24 TPI vhodná 

na rezanie rúrok a tyčového materiálu

• 200 mm/8" dlhý list zlodejky 9 TPI na jemné 
vyrezávanie

• 250 mm/10" dlhý list 11 TPI, agresívne zuby na 
rezanie ťahom sú vynikajúcim riešením na bežnú 
prácu a prerezávanie

• Polohovacia rukoväť pre optimálne pohodlie a prístup 
k rezanému materiálu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-259 7 TPI x 350 mm - 4 14,90 17,88 3253561152597

PrerezáVaCia PÍLKa JetCut
• Kalené zuby JETCUT na rýchly rez • Tvar rukoväti umožňuje šikmé rezanie

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-676 4 TPI x 350 mm - 10 7,38 8,85 3253561156762

NOŽOVá PrerezáVaCia PÍLKa
• Na rýchle rezanie ťahom
• Zuby UNIVERSAL nekalené – je možné brúsiť

• Pevná revolverová drevená rukoväť

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-20-447 300 mm - 12 6,59 7,90 3253561204470
1-20-437 list na drevo - 10 1,14 1,37 3253561204371

OBLÚKOVá MiNi PÍLa Na dreVO a ŽeLezO
• Tvar oblúka rámu umožňuje rezanie do veľkej hĺbky 

(napr. klada s veľkým priemerom)
• Upevnenie pílového listu do rámu pomocou 

krídlových matíc umožňuje jeho ľahkú a rýchlu 
výmenu

• Súčasťou dodávky je 1 čepeľ na drevo a 1 na kov
• Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením a pod.

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-379 530 mm - 12 5,76 6,91 3253561153792
1-15-368 610 mm - 12 5,89 7,07 3253561153686
1-15-403 760 mm - 12 6,35 7,62 3253561154034

OBLÚKOVÉ PÍLY Na VLHKÉ dreVO
• Oceľový rám oválneho prierezu odolný voči krúteniu 

a ohýbaniu
• Americký tvar zubov na rezanie vlhkého, čerstvého 

dreva
• Pílový list z kvalitnej ocele s kalenými zubmi

• Napínacia páka umožňuje rýchlu výmenu pílového 
listu

• Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením a pod.

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-449 530 mm - 5 11,34 13,61 3253561154492
1-15-453 760 mm - 5 14,11 16,93 3253561154539

PrOFi OBLÚKOVÉ PÍLY Na VLHKÉ dreVO
• Americký tvar zubov na rezanie vlhkého, čerstvého 

dreva s vysokým obsahom živice
• Pílový list z kvalitnej ocele s kalenými zubmi
• Napínacia páka umožňuje rýchlu výmenu pílového 

listu

• Profesionálny model
• Oceľový rám oválneho prierezu odolný voči krúteniu 

a ohýbaniu
• Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením a pod.

PÍLY
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-20-534 550 mm x 7 TPI - 4 23,52 28,23 3253562205346

FatMax® Gen2 PÍLa Na SadrOKarTÓN
• Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou 

urýchľujúcou prácu
• Zvláštna skladba zubov na rezanie sadrokartónu 

čistiaca rez
• Čepeľ s tefl onovým povlakom Applifl on znižuje trenie 

a riziko zaseknutia píly v reze

• Nová, pevná a odolná rukoväť z 3 materiálov – 
hliníka, plastu a gumy

• Rukoväť umožňuje vyznačenie uhlov 45° a 90°

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-20-037 7 TPI x 550 mm - 6 14,31 17,17 3253562200372

PÍLa JetCut Na SadrOKarTÓN
• Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou 

urýchľujúcou prácu
• Zvláštna skladba zubov na rezanie sadrokartónu 

čistiaca rez

• Bimateriálna rukoväť s vyznačenými uhlami 45° 
a 90° – ultrazvukovo navarená a priskrutkovaná na 
pílový list

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-20-149 7 TPI x 450 mm - 6 16,86 20,23 3253562201492

PÍLa Na SadrOKarTÓN JetCut appliflon
• Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou 

urýchľujúcou prácu
• Zvláštna skladba zubov na rezanie sadrokartónu 

čistiaca rez

• Čepeľ s tefl onovým povlakom Applifl on znižuje trenie 
a riziko zaseknutia píly v reze

• Bimateriálna rukoväť s vyznačenými uhlami 45° 
a 90° – ultrazvukovo navarená a priskrutkovaná na 
pílový list

PÍLY, PÍLY NA sADROKARTÓN

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-382 530 mm - 10 3,17 3,81 3253561153822
1-15-385 610 mm - 10 3,39 4,07 3253561153853
1-15-388 760 mm - 10 3,76 4,51 3253561153884

NáHradNÉ ČePeLe S rOVNOraMeNNÝMi zUBMi
• Čepele z kvalitnej švédskej ocele
• Zvlášť tvrdé, kalené rovnoramenné zuby na rýchle 

rezanie a dlhú životnosť  – nie je nutné brúsiť

• Vhodné na rezanie tvrdého dreva
• Zuby sú zostavené tak, aby pri rezaní nedochádzalo 

k vibráciám a rez bol čistý

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-439 530 mm - 10 3,17 3,81 3253561154393
1-15-446 610 mm - 10 3,39 4,07 3253561154461
1-15-448 760 mm - 10 3,76 4,51 3253561154485

NáHradNÉ ČePeLe S aMeriCKÝMi zUBMi
• Čepele z kvalitnej švédskej ocele
• Extra tvrdé, kalené americké zuby na rýchle rezanie 

a dlhú životnosť – nie je nutné brúsiť

• Zuby sú zostavené tak, aby nedochádzalo 
k vibráciám a rez bol čistý

• Vhodné na rezanie vlhkého, čerstvého dreva 
s vysokým obsahom živice

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-529 530 mm - 5 11,10 13,32 3253561155291
1-15-533 760 mm - 5 13,72 16,47 3253561155338

OBLÚKOVÉ PÍLY Na SUCHÉ dreVO
• Ľahká veľmi odolná konštrukcia oválneho prierezu
• Rýchly, jednoduchý a pevný systém na upevnenie 

pílového listu
• Ergonomicky tvarovaná rukoväť

• Páka napínania pílového listu
• Účinná ochrana ruky pred poranením
• HP rovnoramenné zuby na rezanie suchého 

stavebného reziva
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PÍLKa FatMax® Na SadrOKarTÓN
• Ergonomická bimateriálna rukoväť pre optimálne 

pohodlie pri rezaní
• Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až 

o 50 %

• Kalený hrot, ideálny na prebodnutie sadrokartónovej 
dosky

• 1 mm hrubá čepeľ s ostrým hrotom na prebodnutie 
sadrokartónu

• 7 zubov na palec

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-20-556 7 TPI x 302 mm X 6 9,03 10,83 3253560205560
2-20-556 7 TPI x 302 mm s puzdrom X 6 12,22 14,66 3253562205568

Zuby brúsené do 3 vrcholov
urýchľujú rezanie až o 50 %

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-15-206 6 TPI x 152 mm - 6 5,52 6,63 3253560152062

PÍLKa Na SadrOKarTÓN S dreVeNOU rUKOVÄŤOU
• Vyrezávacia pílka na sadrokartón
• Ostrý hrot na prebodnutie sadrokartónu

• Rovnoramenné zuby 6 TPI
• Úzka pevná čepeľ, ktorá sa neprehýba

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-755 1 TPI x 750 mm - 1 86,28 103,53 3253561157554

PÍLa Na PÓrOBeTÓN PLáTKOVá
• Píla na rezanie pórobetónu a podobných materiálov
• Pevná, ergonomicky tvarovaná, drevená rukoväť 

s vyznačenými uhlami 45° a 90°

• Veľké zuby, iba 1 zub na palec osadené chrómovo-
volfrámovými čepeľami

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-441 1,2 TPI x 650 mm - 4 24,00 28,80 3253561154416

PÍLa Na PÓrOBeTÓN HP
• Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť 

s vyznačenými uhlami 45° a 90°
• Veľké kalené zuby iba 1,2 zuba na palec
• List píly je pripevnený k rukoväti dvomi skrutkami

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-15-106 15 TPI / 160 mm X 6 4,90 5,88 3253560151065
0-15-061 náhradný list X 4 2,83 3,39 3253560150617

FatMax® LUPieNKOVá PÍLa S NáHradNÝMi 
ČePeĽaMi
• Chrómovaný oceľový rám kruhového prierezu
• Kalené a temperované oceľové čepele zaisťujú dobré 

ovládanie a čistý rez

• Nová ergonomická rukoväť s mäkkým povrchom pre 
pohodlie pri práci

• Dodávaná s tromi náhradnými čepeľami

PÍLY NA sADROKARTÓN, PÓROBETÓN, KERAMIKu
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POuŽITIE PÍL/ČEPELÍ
ZuBY
18 TPI – na rezanie PVC, neželezných kovov

24 TPI – neželezné kovy, oceľ

32 TPI – oceľové svorníky, rúrky

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-20-110 300 mm - 2 18,72 22,46 3253561201103

PÍLKa Na ŽeLezO TUrBOCUT
• Bimateriálna, ergonomicky tvarovaná rukoväť
• Kompozitový rám s plastovým opláštením vhodný pre 

intenzívnu záťaž
• Opierka v prednej časti na prítlak palcom druhej ruky

• Nastavenie ťahu pílového listu použitím napínacej 
skrutky s kolieskom

• Napnutie pílového listu až 80 kg

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-20-001 300 mm / 460 g - 4 17,12 20,54 3253561200014

PÍLKa Na ŽeLezO “Hi–LO”
• Hliníkový veľmi pevný rám odolný proti nárazom
• Zvažujúce sa čelo umožňuje prácu v ťažko 

prístupných miestach
• Patentovaný systém napínania pílového listu – 

napnutie listu 100 kg

• HI-LO vysoké napínacie sily pílového plátku pri 
nízkom profi le píly

• 2 polohy pílového listu na rezanie: 90° na rovné 
rezanie a 45° na rezanie vysokých profi lov pri 
naklonenom ráme

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

2-15-892 460 g - 6 9,34 11,21 3253562158925

PÍLKa Na ŽeLezO COMPOSiTe
• Ergonomická bimateriálna rukoväť DynaGrip®

• Znížená hmotnosť a zvýšená odolnosť proti nárazom
• Ľahká a rýchla výmena listu
• Trvalý ťah pílového listu presahujúci 70 kg
• Pri výmene listu nie je nutné opätovne nastavovať 

jeho napnutie

• Dĺžka 300 mm
• Zvažujúce sa čelo umožňuje prácu v ťažko 

prístupných miestach
• Vysoké napnutie pílového listu pre dosiahnutie 

rovného rezu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-20-108 430 mm - 3 24,48 29,37 3253560201081

FatMax® PÍLa Na ŽeLezO 5 V 1
• Štandardná pozícia plátku vďaka konštrukcií píly 

umožňuje hlboký rez materiálu
• Čepel sa ľahko nastavuje do polohy 45°
• Možnosť rezania i v miestách s obmedzením 

prístupom s odmontovaním prednej strany pílky

• Možnosť vytvorenia nožovej pílky použitím prednej 
časti

• Možnosť uloženia listov v ráme píly
• Napnutie pílového listu až 100 kg
• Vrátane 1 pílového listu 24 TPI

PÍLY NA ŽELEZO

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-20-531 300 mm - 2 24,70 29,64 3253561205316

PÍLKa Na ŽeLezO FatMax®

• Bimateriálna, ergonomicky tvarovaná rukoväť
• Opierka palca na presné vedenie v reze
• Liaty rám z hliníkovej zliatiny vhodný pre intenzívnu 

záťaž
• Rozložená hmotnosť na podporu pri rezaní
• Patentovaný systém na výmenu a napnutie listu, 

využívajúci automaticky blokovanú páku

• 2 polohy pílového listu na rezanie: 90° na rovné 
rezanie a 45° na rezanie vysokých profi lov pri 
naklonenom ráme

• Napnutie pílového listu až 150 kg
• Kapacita rezu 5" (takmer 13 cm)
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-122 300 mm - 5 8,24 9,89 3253561151224

PÍLKa Na ŽeLezO S reVOLVerOVOU rUKOVÄŤOU
• Pevný a odolný oceľový rám s obdĺžnikovým profi lom
• Systém napínania listu krídlovými skrutkami 

umožňuje jemné nastavenie

• 4 polohy na vertikálne a horizontálne rezanie
• Dodávaná so štandardným molybdénovým HSS 

pílovým listom

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-120 300 mm - 5 13,36 16,03 3253561151200

ViaCPOLOHOVá PÍLKa Na ŽeLezO
• Ergonomicky tvarovaná hliníková revolverová rukoväť
• Plastová opierka dlane na perfektné držanie
• Patentovaný systém napínania pílového listu
• Veľmi pevný oceľový rám obdĺžnikového prierezu

• Ľahko prístupný napínací gombík umožňujúci ľahké, 
presné a účinné napnutie

• 8 variant polôh pílového listu je možné meniť bez 
nutnosti jeho vybratia

• Dodávaný s bimetalovým HSS pílovým listom

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-123 300 mm - 5 8,33 10,00 3253561151231

PÍLKa Na ŽeLezO S PriaMOU rUKOVÄŤOU
• Priama drevená lakovaná rukoväť
• Lakovaný oceľový oblúkový rám s obdĺžnikovým 

prierezom
• Štandardný systém napínania pílového listu pomocou 

krídlovej skrutky

• Dodávaná so štandardným pružným LION listom
• 4 polohy na vertikálne a horizontálne rezanie

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-15-218 150 mm X 10 5,69 6,83 3253560152185
3-15-905 náhradný list X 10 1,52 1,83 3253563159051

PÍLKa Na ŽeLezO JUNiOr
• Pevný rám obdĺžnikového prierezu
• Plastová revolverová rukoväť
• Páka v rukoväti umožňujúca rýchlu výmenu listu

• Pílové listy z kalenej ocele
• Vysoký oblúk rámu zvyšuje kapacitu rezu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-20-807 300 mm X 6 2,51 3,02 3253560208073

PÍLKa Na ŽeLezO MiNi
• Pílka na železo na rezanie na ťažko dostupných 

miestach
• Kapacita rezu 35 mm
• Možnosť použitia častí štandardných pílových listov

• Možnosť použitia pílových listov rôznej dĺžky
• Ergonomická rukoväť s opierkou palca 

na bezpečné a pohodlné rezanie

PÍLY NA ŽELEZO
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-15-557 18 TPI - 100 ks - 1 93,72 112,47 3253561155574
1-15-558 24 TPI - 100 ks - 1 93,72 112,47 3253561155581
2-15-558 24 TPI - 5 ks X 10 6,02 7,22 3253562155580
1-15-559 32 TPI - 100 ks - 1 93,72 112,47 3253561155598

NáHradNÉ BiMeTaLOVÉ ČePeLe
• Náhradné pílové listy HSS z kalenej ocele • Pružné pre intenzívne zaťaženie

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-15-900 18, 24 a 32 TPI - 5 ks X 10 6,59 7,90 3253560159009
0-15-906 24 TPI - 2 ks X 1 3,34 4,01 3253560159061
1-15-906 32 TPI - 100 ks - 1 101,96 122,36 3253561159060
2-15-906 24 TPI - 5 ks X 10 7,08 8,50 3253562159069

NáHradNÉ ČePeLe HSS rUBiS
• Náhradné pílové listy HSS z molybdénovej ocele na 

rezanie antikora a nástrojovej ocele
• Tvrdé na výnimočne intenzívne rezanie

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-20-800 560 mm - 2 31,91 38,29 3253561208003
1-20-809 pilový list - 1 5,10 6,12 3253561208096

NaSTaViTeĽNá POKOSNiCa dynaGrip
• Kovová pokosnica s rámom a vodidlami na vedenie 

píly
• Základňu tvorí presný kovový odliatok s dĺžkovou 

stupnicou na rýchle nastavenie dĺžky rezaných dielov
• Nastaviteľné uhly rezania 30°, 45°, 60° a 90°, 

zarážka na fi xáciu nastaveného uhla
• Súčasťou je pílka čapovka (560 mm) 

s ergonomickou rukoväťou DynaGrip a jemnými 
kalenými zubmi vhodnými na intenzívne zaťaženie

• Napínacia skrutka na nastavenie tuhosti a uvoľnenie 
pílového listu pri výmene

• Rýchle upnutie rezaného dielu pomocou 
excentrických čapov

• Možnosť pripevnenia pokosnice k doske pracovného 
stola

• Presný čistý rez

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-20-112 310 x 170 x 110 mm - 6 12,17 14,60 3253561201127

PLaSTOVá POKOSNiCa S ČaPMi
• Veľmi odolná a pevná plastová pokosnica
• Opracovávané diely sa upínajú excentrickými čapmi 

v otvoroch základne
• Zvýšená základňa umožňujúca upnutie pokosnice 

k doske pracovného stola

• Rez uhlov 90°, 45° a 22,5° a 45° uhla na koso
• Zarážky píly chránia pokosnicu pred poškodením 

pri rezaní
• Úložné schránky na skladovanie čapov 

a ceruziek

ČEPELE, POKOsNICE

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

0-15-801 8, 10 a 12 TPI - 5 ks X 10 5,14 6,17 3253560158019
0-15-842 24 TPI - 2 ks X 1 2,55 3,06 3253560158422
1-15-842 24 TPI - 100 ks - 10 70,59 84,70 3253561158421
2-15-842 24 TPI - 5 ks X 10 4,44 5,33 3253562158420

NáHradNÉ ČePeLe LiON
• Náhradné čepele z uhlíkovej ocele pre pílky na železo • Štandardné, dĺžka 300 mm
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Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-20-600 480 x 170 x 110 mm - 6 19,25 23,10 3253561206009

PLaSTOVá POKOSNiCa S ČaPMi a PÍLKOU
• Veľmi odolná a pevná plastová pokosnica s pílkou 

čapovkou
• Opracovávané diely sa upínajú excentrickými čapmi 

v otvoroch základne
• Rez uhlov 90°, 45° a 22,5° a 45° uhla na koso

• Zvýšená základňa umožňujúca upnutie pokosnice 
k doske pracovného stola

• Zarážky píly chránia pokosnicu pred poškodením 
pri rezaní

• Úložné schránky na skladovanie čapov a ceruziek

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-19-212 370 x 140 x 100 mm - 8 5,38 6,45 3253561192128

PLaSTOVá POKOSNiCa S PrieSTOrOM 
Na ULOŽeNie PÍLY
• Rez uhlov 90°, 45° a 22,5° a 45° uhla na koso
• Predvŕtané otvory na pripevnenie pokosnice 

k pracovnému stolu

• Plastová pokosnica s úložným priestorom pre 
čapovku

• Ľahká a pevná ABS konštrukcia, odolná proti nárazu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-19-800 čepovka 350 mm - 8 13,82 16,58 3253561198007

PLaSTOVá POKOSNiCa S PÍLKOU ČaPOVKOU
• Ľahká a pevná plastová pokosnica s pílkou čapovkou
• Rez uhlov 90°, 45° a 22,5° a 45° uhla na koso
• Predvŕtané otvory na pripevnenie pokosnice 

k pracovnému stolu

• Plastová pokosnica s úložným priestorom pre 
čapovku

• Ľahká a pevná ABS konštrukcia, odolná proti nárazu

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-19-190 250 x 62 mm - 2 11,17 13,41 3253561191909
1-19-191 300 x 62 mm - 2 12,39 14,86 3253561191916
1-19-192 350 x 76 mm - 2 13,65 16,38 3253561191923

ŠTaNdardNÉ dreVeNÉ POKOSNiCe
• Na rezanie pod uhlom 45° a 90° • Impregnované bukové drevo, glejená konštrukcia 

doplnená skrutkovými spojmi

Cena €
(bez DPH)

Cena €
(s DPH)

1-19-194 350 x 122 mm - 2 16,66 19,99 3253561191947

ŠirOKá dreVeNá POKOSNiCa
• Rez uhlov 90°, 45° a 45° uhla na koso

POKOsNICE
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TIP 1  Rezaný predmet vždy bezpečne upnite do zveráka.

TIP 2  Dbajte na správne napnutie pílového listu; ak je príliš voľný môže sa 
prehnúť a zlomiť.

TIP 3  Pri rezaní rúrok sa uistite, že je bezpečne uzatvorený ich prívod 
(voda, plyn a pod.).

TIP 4  Tenký plech si pri rezaní vložte medzi 2 preglejkové dosky, ktoré ho 
spevnia.

TIP 5  Vyberte pílový list s takou veľkosťou zubov, aby aspoň 3 boli vždy 
súčasne v reze.

TIP 6  Rezanie vykonávajte s malým sklonom píly, bude potom jemnejšie  
a plynulejšie.

TIP 7  Na rezanie oceľových rúrok použite pílovú čepeľ (plátok) s najmenej 
24 TPI. Režte až do preniknutia pílovej čepele cez stenu oceľovej rúrky. 
Potom rúrku pootočte smerom od seba a pokračujte v reze nadväzujúcom 
na predchádzajúci – predídete tak vibráciám počas rezania.

TIP 8  Pri rezaní hrubších tyčí či hranolov si označte čiaru rezu dookola. 
Prvý rez veďte do prieniku horného okraja pílového listu materiálom. Potom 
pretočte tyč od seba a rovnakým spôsobom pokračujte až do úplného 
prerezania predmetu.

TIP 9  Pri rezaní rozmernejších predmetov pravidelne čistite rez od zvyškov 
odpadového materiálu.

Dosiahnutie dobrých výsledkov vám zaistí až dostatočná prax v práci 
s pílou. Vždy používajte iba pílu s ostrou čepeľou (ostrím) a režte 
pomaly - snaha o rýchle rezanie vedie k vybočeniu a krivému rezu.

KROK 1  Pre dosiahnutie presného rezu si vyznačte čiaru rezu nožom 
namiesto ceruzky.

KROK 2  Vždy režte pozdĺž vyznačenej linky na strane budúceho odpadu. 
Ak si nie ste dosť istí v práci s pílou, radšej ponechajte nejaký materiál 
navyše, ktorý neskôr odstránite hoblíkom či rašpľou.

KROK 3  Hotovú časť vždy ukladajte lícom nahor - predídete tak 
poškodeniu povrchu skrytými nečistotami na pracovnom stole. To je 
dôležité najmä pri preglejkách a lakovaných povrchoch.

KROK 4  Rez začnite vždy od vzdialenejšej hrany s pílou sklonenou 
približne pod uhlom 30° k povrchu. a pridržanie píly v mieste rezu použite 
palec ruky, ktorou pílu nedržíte, alebo kúsok dreva. Narezanie hrany 
vykonajte ľahkým ťahom.

KROK 5  Hneď ako je píla dobre zarezaná v materiáli, pokračujte v rezaní 
pri zvýšenom uhle 45° až 60° voči rezanému predmetu.

KROK 6  Na udržanie línie rezu je najlepšie zvierať pílu tromi prstami 
a palcom, a ukazováčik oprieť zvonka o prechod rukoväti k pílovému listu.

KROK 7  Rukoväť držte pevne a súčasne uvoľnene. Zápästie, lakeť a rameno 
držte v jednej rovine s líniou rezu. Takisto odporúčame vyrovnať aj hlavu  
a oko s rovinou rezu ako pri mierení.

KROK 8 Využívajte celú dĺžku pílového 
listu v rovnomerných plynulých ťahoch. 
Rýchlosť rezu môžete zvýšiť pri 
súčasnom znížení uhla píly voči 
rezanému predmetu. Pred úplným 
dokončením rezu (prerezaním 
predmetu) uhol zväčšite zdvihnutím 
rukoväti nahor.

KROK 9 Ak dôjde k odchýleniu od 
plánovanej roviny rezu, meňte 
postupne smer späť do začiatočného smeru. Pravidelne kontrolujte či je  
rez kolmý na povrch rezaného predmetu.

KROK 10 Pri priblížení k prerezaniu predmetu zaznamenáte odlišný zvuk 
píly počas rezania. V tejto fáze sa odporúča podoprieť rezaný materiál 
kusom dreva, aby nedošlo k poškodeniu rezu možným odlomením 
zvyšného materiálu.

TOP TIP  Krehký doskový materiál pri rezaní vždy podoprite a vyberte 
pílový list s takou veľkosťou zubov, aby aspoň 3 boli vždy súčasne 
v zábere. Pri zlomení pílového listu uprostred rezu začnite rez novým 
listom od kraja, aby ste predišli jeho zaseknutiu. Na mosadz vždy 
použite nový list, ktorý nebude kĺzať po materiáli.

TIPY A TECHNIKY

TOP TIP Ak potrebujete odrezať veľmi tenký kus predmetu, ktorý  
má tendenciu sa odlomiť hneď ako sa píla viac zareže, odporúčame 
vzdialenejší koniec prichytiť svorkou – to súčasne zaistí lepšie 
vedenie píly v línii rezu.
Všeobecne tiež platí pravidlo, že čím je hrubšie ozubenie píly, tým 
väčší uhol by píla mala zvierať s rezaným predmetom – pílou 
s ozubením 7 TPI sa má materiál narezať pod uhlom 30°  
a pokračovať v rezaní v rozmedzí uhlov 45° až 60°; pílou 11 TPI 
narezávame opäť pod uhlom 30°, ale pokračujeme približne  
pod uhlom 45°. Pri použití čapovky sa narezanie vykoná pod uhlom 
menším než 20° a ako v reze postupujeme pílu rovnáme až je 
prakticky zrovnaná súbežne s povrchom materiálu.

Joco
Beírt szöveg
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