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polaganje talnih oblog

- rezkarji za reže
- varjenje-različne tehnike
- noži in rezila
- naprave za rezanje
- napenjanje-različne tehnike 
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Rezkar za reže KFU 1000 e

posebne prednosti: 
-    izmet odrezkov v vrečko
-    nastavljiva hitrost obratov od 8000 - 15000 o/min.
-    velika vreča za prah se lahko sname in izprazni
-    brezstopenjsko nastavljiva globina rezkanja od  0 - 4,5 mm

vreča za prah

za kFU 1000 e

priključek                                                     230 v
Moč motorja                                       900 Watt
Št. obratov                       8000 - 15000 o/min.
Globina rezkanja                               0 - 4,5 mm
teža                                                       ca. 4,9 kg

tehnični podatKi                               

Kataloška št.:                     223 951 000

Kataloška št.:                     223 951 500
dobava komplet v kovinskem transportnem
kovčku z rezkalnim nožem 
Ø 120 x 3,6 mm, in z vrečo za prah.

hM-rezkalni list 

z 12 zobci, elipsaste oblike

Ø 120 x 3,6 x 20 mm        223 951 300

Ø 120 x 3,3 x 20 mm        223 950 200

diamantni rezkalni listi

za proti drsne obloge

Rezervni rezkalni listi

Ø 120 x 2,4 x 20 mm        223 950 300

Ø 120 x 4,3 x 20 mm       223 950 100

priključek                                                     230 v
Moč motorja                                       700 Watt
teža                                                       ca. 6,5 kg
nastavljiva globina rezkanja              0 - 4 mm

tehnični podatki                                     

Kataloška št.:                     223 870 000

Dobava v kovinskem transportnem kovčku,
rezkalno rezilo s trapezno obliko zobcev Ø
110 x 3,5 mm, vrečka za prah

trapezna oblika 3,5 mm     223 800 001

rezilo z diamantnimi zobci    Ø 110 mm

polkrožna oblika 3,5 mm   223 800 020

polkrožna oblika 2,8 mm   223 800 005

polkrožna oblika 3,5 mm   223 800 030

polkrožna oblika 4,0 mm   223 800 002

Rezkar za reže gRooveR
turbina omogoča dobro odsesavanje.
3 točkovno naleganje.
nastavljiva kolesca za obloge s čepki.
Št.obratov nastavljivo na dve stopnji: 14000 + 18000 o/min.

hM-Rezkalni listi Ø 110 mm

priključek                                                     230 v
Moč motorja                                        830 Watt
Število obratov                               5000 o/min.
Globina rezkanja                                  0 - 5 mm
teža                                                       ca. 4,5 kg

tehnični podatki                                     

Rezkar KFU 830

Rezkar KFU 830 je posebno priročen in primeren za rezkanje talnih oblog iz plastike, linoleja in gume.
Delo z rezkarjem je učinkovito tudi na neravnih talnih oblogah.

Kataloška št.:                     223 920 000

Dobava kompleta v kovinskem transportnem
kovčku : 1 kos hM rezkalni list, zobci elipsa-
ste oblike z12 Ø 130 x 3,8 mm, set orodja

Kataloška št.:                     223 900 002

hM-rezkalni listØ 130 x 3,8 mm, 
elipsaste oblike, z12

Rezervni rezkalni listi za KFU 800

Kataloška št.:                     223 920 001

hM-rezkalni list Ø 130 x 3,2 mm, z12

Rezervni rezkalni list za KFU 830

Kataloška št.:                     223 920 002

Diamantni rezkalni list Ø 130 x 3,5 mm

rezkar kFU 830 nima vgrajenega odsesavan-
ja izmeta. Uporabljamo lahko vse druge
sesalce, ki jih priključimo na rezkar s prilože-
nim adapterjem.

obdelava elastičnih talnih oblog
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Ročna varilna naprava leister 
tRiaC s

priročna univerzalna naprava na vroči zrak za gretje, varjenje, upogibanje
in gubanje termo plastičnih umetnih mas.

Ročni varilni aparat leister
tRiaC s

komplet orodje v kovčku

varilni komplet za
osnovno varjenje v
kovčku

Rezervni pribor

Kataloška št.:                     224 819 000

komplet vsebuje
- oblič za reže
- osnovna šoba
- hitro varilna šoba
- pritisni kolešček
- Mozart oblič za reže s 5 rezili
- cevna krtačka
- žičnata čistilna krtačka

kovčki  glej stran 99

priključek                                                     230 v
Moč                                                          1600 W
Grelna zmogljivost                           20 - 700 °C
pretok zraka (20°C)                           230 l/min.
teža                                 1,4 kg (s 3 m kablom)

tehnični podatKi                               

tehnični podatKi                               

Kataloška št.:                     224 818 000

Dobava v kovčku z osnovno šobo  

Kataloška št.:                     224 828 000

Dobava v plastičnem kovčku z osnovno šobo

visoko temperaturni grelni element

za triaC in triaC S
1550 W                             224 810 001

priključek                                                     230 v
Moč                                                       460 Watt
Grelna zmogljivost                           20 - 600 °C
pretok zraka (20°C)                        20-80 l/min.
teža                                 0,6 kg (s 3 m kablom)

Ročni varilni aparat 
leister hot-jet s

komplet orodje v kovčku
Kataloška št.:                     224 825 000

Ročni varilni aparat 
leister tRiaC st

komplet orodje v kovčku

Kataloška št.:                     224 828 500

Ročni varilni aparat 
leister tRiaC at

komplet orodje v kovčku

Kataloška št.:                     224 823 500

Kataloška št.:                     224 815 001
grelni element 435 W                            

Ročni varilni aparat
leister hot-jet s

za popravila varjenih stikov, varjenje v kotih, kot tudi za varjenje na
mestih, kjer je malo prostora.

Kataloška št.:                     224 815 000

Dobava komplet z normalno šobo 5 mm

visoko temperaturni grelni element

230v/1550W 

visoko temperaturni grelni element

230v/1550W 

tehnični podatki

prenosni kovček za ročne varilne aparate 

tRiaC s /pid / bt

Kataloška št.:                     224 819 100

Kataloška št.:                     224 828 001

Kataloška št.:                     224 828 001

priključek                                                     230 v
Moč                                                          1600 W
Grelna zmogljivost                          40 – 700 °C
pretok zraka (20°C)                 max. 240 l/min
teža                                                              990 g

Kataloška št.:                     224 823 000

Dobava v plastičnem kovčku z osnovno šobo

tehnični podatki

priključek                                                     230 v
Moč                                                          1600 W
Grelna zmogljivost                           40 – 700 °C
pretok zraka (20°C)                120 – 240 l/min
teža                                                                 1 kg

Ročno varilna naprava
leister tRiaC st

Ročni varilni aparat
leister tRiaC at

varnostna cev omogoča več varnosti pri delu. oba zračna filtra se z lahkoto
odstranita in očistita, tako je omogočen optimalen pretok zraka in odlično
delovanje.

zračni pretok je nastavljiv neodvisno od temperature. enostaven za upora-
bo z “e-drive” nastavitvijo. podatki nastavite so vidni na lCD prikazovalni-
ku. Sonda, ki meri temperaturo zagotavlja natančno nastavitev temperatu-
re.
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transportni kovček
za UniFloor in Groover
605 x 486 x 312 mm
Kataloška št.:                     223 870 001

pištola na vroči zrak 
sonora s1
Univerzalna, ergonomična in tiha
kompaktna naprava. 

lahko se uporablja za različna dela
kot so krčenje folij (ovijanje vozil s
folijo), oblikovanje in za gretje 
različnih materialov.
posebna oblika omogoča delo brez
napora.

-    kompaktna, tehta samo 600 Gramov
-    nizke vibracije in malo hrupa, perfektna za notranjo uporabo
-    varčevanje z energijo zaradi stand by funkcije (mirovanje grelca)
-    povečana varnost - pri izpadu elektrike samodejna izključitev

aparata
-    konstantna temperatura z jasnim display-em

priključek                                                     230 v
grelna zmogljivost                             do 650° C
teža                                                        ca. 1,1 kg

tehnični podatKi                               

priključek                                                    230 v
Moč                                                           2000W
Grelna zmogljivost                            80 - 650°C
Dimenzije (Dxv)                         230 x 200 mm
teža (brez kabla)                                       0,6 kg

tehnični podatKi                               

Kataloška št.:                     226 114 000

Serijsko opremljen z elektronsko regulacijo
in grelnim elementom,
Grelni element 3400 Watt
Dobava v prenosnem kovčku

Kataloška št.:                     226 150 000

Dobava v kovčku, reducirna šoba, reflektor
šoba in za krčenje-reflektor šoba

Kataloška št.:                     226 150 001

Grelni element za Sonora S1 230v/2000W

grelni elementi

1650 + 1650 W, 3-polni (Flicker-izvedba)

3000 W, 2-polna (electron stara izvedba)
Kataloška št.:                     226 110 001

Kataloška št.                      226 111 001

3400 W za elektron St
Kataloška št.                      226 114 001

Široko kanalna šoba

75 x 2 mm za preklopno varjenje
Kataloška št.:                     226 100 006

industrijski fen
leister eleCtRon st
Močna naprava z izboljšano
ergonomijo, ki omogoča
udobnejše delo.

Rezervni pribor za alK 2/200

varilna zagozda                  226 600 001

grelni element 200 W       226 600 002

varilna naprava z zagozdo
alK 2/200

Kataloška št.:                     226 600 000

priključek                                                     230 v
moč                                                        200 Watt
varilna zagozda                                80 x 75 mm
teža                                                        ca. 4,2 kg

tehnični podatKi                               

poly-olefin-šoba

2/3 Zračna loputa za specialno
varilno šobo

Kataloška št.:                     225 865 300

Kataloška št.:                     225 860 100

Kataloška št.:                     225 865 310

UniFlooR e
Dobava komplet s transportnim kovčkom 
- odvijalna naprava
- Specialna varilna šoba-
- 2/3-zračna loputa za talno šobo

Kataloška št.:                     225 865 000

UniFlooR high-tech
Dobava komplet s transportnim kovčkom
-   odvijalna naprava
-  regulacija temperature
-  brez stopenjska nastavitev zraka

50 -  100% s potencimetrom 
-  display prikazuje izbrano in dejansko

temperaturo in hitrost
-  nastavljiva avtomatika na dotik

Rezervni/posebni pribor

Rezervni-grelni elementi

grelni element 2100grelni element 2100

high-tech + e                    225 865 004low-tech+Universal           225 860 004

priključek                                                     230 v
Grelni element                                        2300 W
Grelna zmogljivost                           20 - 620° C
električni kabel                                              3 m
teža                                                              14 kg

tehnični podatKi                               

varilna avtomatska naprava 
leister UniFlooR

novost pri varjenju linoleja
in plastičnih talnih oblog!

pogon in temperatura
sta stopenjsko nastavljiva.

Fleksibilno stikalo se izključi
ob dotiku s steno pod

vsakim kotom.

Kataloška št.:                     225 860 300

specialna varilna šoba- 
za varjenje talnih oblog s pUr-nanosom z varilno
napravo leister UniFloor.
Da preprečimo poškodbe površine oblog, moramo v sredino reže usmeriti zelo tanek curek
vročega zraka, kar je mogoče le s specialno šobo.

obdelava elastičnih talnih oblog
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Kataloška št.:                     224 400 330

Dobava brez navadne šobe
Kataloška št.:                     224 810 080

oblič na vroči zrak 
za rezanje rež pvC homogenega materiala in linoleja z navadno šobo. 

Rezervna rezila (kos)

velikost e3                         262 610 003

Dobava brez navadne in hitro varilne šobe.

Kataloška št.:                     224 810 020

oblič na vroči zrak 
za rezanje rež v povezavi z ročno varilno napravo, navadno šobo in hitro varilno
šobo.

noži 10 kosov                    262 606 000

standardne varilne šobe specialne varilne šobe

Šobe za končno obdelavo
oblog

čistilne krtačke

Upognjena-šoba  za nastavitev na navadno šobo
za varjenje spojev v kotih in okroglinah

Kataloška št.:                     224 810 040

tip 1

Kataloška št.:                     224 810 060

tip 2

hitro varilna šoba
za stenske obloge
Kataloška št.:                     224 700 300

Kataloška št.:                     224 810 050

                                             eUR 80,60

Kataloška št.:                     224 810 030

po-šoba 6 e.30 za mipolam obloge
izdelana in posebno oblikovana za varjenje po-talnih oblog. 
Uporablja se lahko tudi za pvC talne  
obloge.

hitro varilna šoba Ca 72
S teflonom prevlečeno pritisno kolo
za trikotne varilne vrvice

Fin-šoba za nastavitev na navadno šobo
vroči zrak prihaja iz dveh odprtin in omogoča varjenje spojev v kotih in
okroglinah.

Kataloška št.:                     224 800 007

Kataloška št.:                     225 810 200

Kataloška št.:                     262 637 000

UltRa-hitro varilna šoba
za varilno vrvico 5 mm debeline

Specialna izvedba za po-/pvC- 
in pU-talne obloge, z 
zoženo in poglobljeno zračno
odprtino.

pritisni valjček pUR Rollen-Ø 25 mm
za varjenje pvC talnih oblog zaščitenih s poliuretanom(pU). pritisni
valjček pUr je pritrjen na hitro varilno šobo Ultra. zagotavlja kvali-
tetno varjenje brez poškodb pU površine.

paket pU-za varjenje

vsebuje: pritisni valjček pUr, 
Ultra-hitro varilna šoba, pritisni nož Mozart

Kataloška št.:                     224 800 002

navadna šoba
za leister triaC 

Kataloška št.:                     224 815 003

navadna šoba
za varilno vrvico 5 mm debeline
za aparat hot-jet S

hitro varilna šoba
za varilno vrvico 4 - 5 mm debeli-
ne
Kataloška št.:                     224 700 100

UltRa varilna šoba z okro-
glim nosom
za varjenje vdolbin

Kataloška št.:                     224 800 013

Šoba širine 20 mm

Šoba širine 40 mm
za preklopno varjenje

Kataloška št.:                     224 800 003

Kataloška št.:                     224 800 005

podaljšana varilna šoba
150 mm

Kataloška št.:                    224 810 008

Kataloška št.:                     224 815 002

varilna šoba 
8 mm za Colorex talno
oblogo

Kataloška št.:                     224 400 011

Kataloška št.:                     224 400 066

okrogla kovinska ščetka

enostavna izvedba

Kataloška št.:                     224 400 009
čistilna ščetka

obdelava elastičnih talnih oblog
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Kataloška št.:                     262 608 000

Rezervno rezilo 1 kos         262 608 001

oblič za reže 111

pritisni valjčki
valjček
premera Ø 20 mm 
visoka kvaliteta s koleščkom iz medenine

Kolešček s teflonsko oblogo
za linolej 

Medeninasta pritisna krogla
za oblikovanje zvarjenega stika v
okroglinah

Kataloška št.:                     262 615 000

Kataloška št.:                     225 810 004

Krogla - Ø  14 mm            224 816 000

Krogla - Ø  20 mm            224 817 000

Širok pritisni valjček
premera Ø 32 x 40 mm, silikonski,  
za preklopno varjenje do 40 mm

Kataloška št.:                     224 400 122

pritisni valjček Ca
za hitro varilno šobo Ca
Kataloška št.:                     262 618 000

Kataloška št.:                     262 611 700

polkrožna rezila 10 kos      262 606 000

oblič na kolescih  je idealen za srednje velike in male površine, primeren tudi za proti drsne
obloge s čepki. rezilo je nastavljivo po višini, za natančno in enakomerno rezkanje različnih debelin
talnih oblog.

Kataloška št.:                     262 605 000

Rezilo 10 kos                     262 606 000

oblič za reže s 5-imi rezervnimi rezili

Rezilo 10 kos                     262 606 000

obliči / vlečni noži za reže

Kataloška št.:                     262 611 900

3,5 mm spredaj, 1 kos       262 611 910

oblič za reže beetle opremljen z dvema višinsko nastavljivima kolescema za enakomer-
no rezkanje spojev. Sprednjo rezilo za spoje in zadnje
rezilo za spoje do stene.

Kataloška št.:                     262 611 800

oblič za reže leister gRoovY 
lahko in priročno orodje za izkušene polagalce pvC in linolej
oblog. zaradi svoje ergonomičnosti nož omogoča rezanje spojev
na željeno širino in globino z majhnim pritiskom.

3,5 mm zadaj, 1 kos          262 611 920

oblič za reže QUiCKY komplet s 5-imi rezervnimi rezili
z mehanizmom za hitro menjavo rezil
Kataloška št.:                     262 605 500

Kataloška št.:                     262 607 000

Rezervno rezilo 1 kos         262 607 001

tri robo strgalo

Kataloška št.:                     262 601 000

Rezervna rezila 10 kos       262 602 000

els - oblič za reže komplet s 3-mi rezervnimi rezili

Kataloška št.:                     262 603 000

Rezervna rezila 10 kos       262 604 000

oblič za reže   komplet s 5-imi rezervnimi rezili

Kataloška št.:                     262 613 000

Rezervno rezilo 1 kos         262 613 001

tri robo strgalo
s karbidnim rezilom, brušeno na 6-ih straneh

1 kos                                  262 629 100

Kataloška št.:                     262 629 000

stenski oblič za reže oblič je namenjen za rezanje rež v
tankih stenskih oblogah ( npr. tuš kabina ). reže imajo obliko črke U

Uporaben z jeklenim ravnilom  262 612 200
(glej stran  79)

Širok jekleni pritisni valjček
premera Ø 30 x 50 mm, 
za preklopno varjenje do 45 mm

Kataloška št.:                     224 400 125

pritisni kolešček 
za notranje robove
Kataloška št.:                     224 400 123

pritisni kolešček 
za zunanje robove
Kataloška št.:                     262 614 000

pritisni valjček z ležajem  
pocinkan
40 mm                               224 400 400

60 mm                               224 400 600

orodje za stopnice
s koleščkom za pritiskanje in fiksi-
ranje talnih in stenskih oblog v kotih

Kataloška št.:                     237 543 000
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vorschnitt mit  einge-
schwenkter
Distanzgabel

nachschnitt mit
ausgeschwenkter
Distanzgabel

beaRbeitUng von elastisChen bodenbelägen

potisni oblič Rdp
za obrezovanje varilne vrvice na obokih in zunanjih vogalih. posebno rezilo
preprečuje rezanje po tleh.

Kataloška št.:                     262 635 100
Rezervna rezila (5 kos)

v kompletu z 2-ma rezervnima reziloma
Kataloška št.:                     262 635 000

orodje za varjenje   pritisni nož  -   oblič za varilni spoj  -   brusilno orodje

Kataloška št.:                     262 636 000

Kataloška št.:                     262 636 400

Rezervna rezila (5 kos)       262 636 110

drsnik 0,5 mm                   262 636 200

Rezervni pribor

pritisni nož MoZaRt
z vgrajenim drsnikom

Kataloška št.:                     262 626 000

2 kos                                  262 627 000

Dobava z dvema hSS reziloma

Dobava v leseni škatli

Rezervna rezila

oblič za varilni spoj
z nastavljivim rezilom. z eno potezo
dvojno rezanje varilne vrvice

Kataloška št.:                     262 890 000

diamantni brusni kamen
za brušenje rezil in nožev.

Kataloška št.:                     262 609 101

Carborundum brusna pila
za brušenje okroglih rezil in čiščenje hitro varil-
nih šob

nož za rezanje varilne vrvice
Kataloška št.:                     262 621 000

1 kos                                 262 609 310

Rezervna rezila

potisni nož sliM

Kataloška št.:                     262 609 300

Kataloška št.:                     262 623 000

z upognjenim rezilom

Kataloška št.:                     262 621 900

enostransko brušen drsna naprava za nož

Kataloška št.:                     262 625 000

Usnjeni etui za nož za varnost in zaščito
Kataloška št.:                     262 624 000

Kataloška št.:                     262 610 000
                                             eUR 12,70

nadomestna rezila (kos)

velikost e1 262 610

velikost e2 262 610

velikost e3 262 610

velikost e4 262 610

vlečni nož 658 s plastičnim držalom in rezilom e1
za rezanje varilne vrvice v okroglinah

Kataloška št.:                     262 891 000

dia Clip
zložljivi brusni kamen

pred-rez z drsnikom na
mestu

Drugi rez z drsni-
kom odmaknjenim
na stran

Usnjeni etui za pritisni nož Mozart in

rezervna rezila

komplet z drsnikom 0,5 in 0,7 mm

drsnik 0,7 mm                   262 636 300

potisni nož
za varjene obloge s čepki
Kataloška št.:                     262 609 100

speed potisni oblič MoZaRt
varilni spoj je sedaj možno rezati v stoječem položaju. namesto dveh
potrebnih rezov ( pred-rez in drugi rez ), je sedaj možno opraviti vse z enim
rezom.
rezilo in drsnik sta ista kot pri nožu Mozart, vendar je drugo rezilo monti-
rano zadaj prvega, vse skupaj pa povezano s teleskopskim ročajem. orodje
omogoča učinkovito delo, posebej primerno za večje površine.

Kataloška št.:                     262 636 510
teleskopski ročaj za speed oblič

speed potisni oblič Mozart

brez teleskopskega ročaja  262 636 500

s teleskopskim ročajem      262 636 550

obdelava elastičnih talnih oblog
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tuba tip a - 132 g (150 ml)

zadostuje za ca. 60 tm

tuba tip a - 44 g (50 ml)

zadostuje za ca. 20 tm stika

tuba tip C - 132 g (150 ml)

zadostuje za ca. 45 tm

tuba tip t - 44 g (50 ml)

zadostuje za ca. 7 tm

tuba tip C - 44 g (50 ml)

zadostuje za ca. 15 tm

vsebuje:

1 delovni nastavek šoba a                                 
1 delovni nastavek šoba C                                  
1 šoba C spezial
1 l Seal - hladno varilna tekočina
1 l Seal - pasta
1 posoda za čiščenje 50 ml, 

čistilna krpa, vzorci varjenih pvC
oblog, delovno navodilo

1 lepilni trak 30 mm x 50 m

seal delovni pripomočki za hladno varjenje

delovni nasta-
vek "šoba a"

za tesno rezane
stike

delovni nastavek
"šoba C special"

za stenske obloge in
zaključne letve

delovni nasta-
vek "šoba C"

za sanacijska dela

Kataloška št.:                     262 659 000

posoda za čiščenje
za delovni nastavek "šoba a"

seal 
hladno varil-
na tekočina
1 l
za delovni
nastavek “šoba
a”

Kataloška št.:                     262 660 000

Kataloška št.:                     262 661 000 Kataloška št.:                     262 670 000

Kataloška št.:                     262 662 000

Kataloška št.:                     262 666 000

namizni prodajni karton

30 tub po 44 g (50ml)

Kataloška št.                      262 672 000

Kataloška št.:                     262 650 000

Kataloška št.                      262 673 000

Kataloška št.                      262 651 000

Kataloška št.:                     262 671 100

tuba tip a : pvC- sredstvo za hladno
varjenje oblog
vzdolž reže stika povlečemo varilno tubo z vgrajeno jekleno konico. ta
omogoča prodor varilne tekočine v globino stika. tako je stik optimalno
zavarjen.
prednosti varjenega stika: 
-  dolgoročno vodotesen
-  preprečuje krčenje in dvigovanje talne obloge ob rezanem stiku
-  stika skoraj ne opazimo
-  rok uporabnosti varilne tekočine najmanj  2 leti

Mini

delovni kovček hladno varilne tehnike

vsebuje:

2 delovna nastavka šoba a 
1 delovni nastavek šoba C
1 delovni nastavek šoba C spezial
2 l Seal - hladno varilna tekočina
1 l Seal - pasta
1 tuba tip C - 44 g (50 ml)
1 posoda za čiščenje 100 ml, 

čistilna krpa, vzorci varjenih pvC
oblog, delovno navodilo

1 lepilni trak 30 mm x 50 m

MaXi

tuba tip C: pvC-pasta za hladno varjenje
oblog
za varjenje pvC talnih oblog s širšimi režami, od 0,3-4,00mm (sanacijska
dela). za ojačanje spojev pri pvC tapetah in pvC profilih, pri tekstilnih tal-
nih oblogah, pri folijah od 0,5mm debeline dalje in za krpanje umetnega
usnja ter skaja.

prednosti varjenega stika:
-  dolgoročno vodotesen
-  preprečuje krčenje in dvigovanje talne obloge ob 

rezanem stiku
-  rok uporabnosti najmanj 2 leti

tuba tip t: pvC-pasta za hladno varjenje
Sistem hladnega varjenja za dolgotrajne vodotesne stike pvC talnih oblog s
podlago iz poliesterskega “filca”

-  izravna robove stika
-  šoba omogoča dobro vodenje v reži
-  preprečuje vpijanje varilne paste v

podlago-spoj je dobro tesnjen

Kataloška št.:                     262 652 000 Kataloška št.:                     262 654 000

Kataloška št.:                     262 650 500

tip a

Kataloška št.:                     262 651 500

tip C

seal pasta 1 l
za delovna
nastavka “šoba
C” in “šoba C
special”

tehniKa hladnega vaRjenja pvC oblog
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Kataloška št.:                     262 653 000

3 koraki-kovček 
v treh korakih do kvalitetnega stika pvC oblog.

plastičen kovček vsebuje :
- nož flipper (1 kos s praznim etuijem)
- trapezna rezila (20 kosov v etuiju)
- kriva rezila (20 kos v etuiju)
- nož za tapete in tekstil (1 kos)
- rezervna rezila, okrogla (5 kos)
- široki valjček (1 kos)
- lepilni trak (1 kos 30 mm x 50 m)
- hladno varilna tekočina tip a (1 tuba 44 g)
- hladno varilna tekočina tip C (1 tuba 44 g)
- pvC-pasta tip t (1 tuba 44 g)

specialni papirni lepilni trak

30 mm x 50 m za hladno varjenje
(toplotno odporen do 80°C)

paket s 4-mi zvitki             262 690 000

pritisni valjček s silikonsko oblogo

Ø 32 x 40 mm                   224 400 122

varnostni nož 

Flipper 3000

v etuiju                              262 033 000

nož za tapete in tekstil

Kataloška št:                      262 040 500

1. korak
Stik prekrijemo s specialnim lepil-
nim trakom, katerega
pritisnemo s pritisnim valjčkom.

2. korak
lepilni trak prerežemo s krožnim
nožem vzdolž stika.

3. korak
iglo varilne tube nastavimo v stik, z drugo roko stisnemo tubo, po potrebi,
da doziramo varilno tekočino v ca. 5mm širokem curku. 

po 10 min odstranimo lepilni trak.

Rezultat
Skoraj neviden in vodotesen stik.

pvC - hladno vaRilna tehniKa
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nož odpiramo s pritiskom palcev
na etui za rezila.

odpiranje etuija za rezila.

vstavljanje rezila. z namestitvijo etuija za rezila se
nož zapre in je pripravljen za
rezanje.

varnostni nož
gReen KniFe

varnostni nož
haRleKin

noži v embalaži za prodajo
Flipper 3000

noži v embalaži za
prodajo haRleKin

noži v embalaži za prodajo
gReen KniFe

Kataloška št.:                     262 059 120

vsebina: 15 nožev v rdeči, rumeni, modri,
srebrni in zeleni barvi

Kataloška št.:                     262 040 120

vsebina:

15 nožev z etuijem in
1 Green BoX z 20 rezili

Kataloška št.:                     262 033 120

vsebina:

15 nožev z etuijem, brez rezil

Dobava v plastičnem tulcu, brez
rezil

Kataloška št.:                     262 040 000

Dobava: 
dobava z etuijem in Green BoX etuijem z 20
trapeznimi rezili

Kataloška št.:                     262 033 000

Dobava:
z zaščitnim etuijem za nož, brez rezil, z etui-
jem za rezila

Rdeč                                  262 091 000

plastični etui za nož, zelen

Kataloška št.:                     262 040 001

Zapiralni etui prazen,  sRebRn

Kataloška št.:                     262 059 600

Zapiralni etui prazen,  Rdeč

Kataloška št.:                     262 059 400

pvC zaščitni etui, črn

Kataloška št.:                     262 010 001

etui za rezila (prazen), črn

Kataloška št.:                     262 033 096

Rumen                               262 092 000

Moder                                262 093 000

Zelen                                 262 094 000

srebrn                                262 096 000

varnostni nož
Flipper 3000

noži in ReZila
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Kovček set
Flipper 3000

Kataloška št.:                     262 033 900

vsebuje:

Flipper-nož, 
5 trapeznih, 5 kljukastih rezil
1 list-žagica za les, 
1 list-žagica za kovino
1 rezilo za tapete
1 rezilo za steklo

Usnjeno držalo za nož
primerno za Flipper-nož, 
harlekin in Green kniFe

Kataloška št.:                     262 040 018

držalo za 2 noža

držalo za 1 nož

(dobava brez noža in tulca)

Kataloška št.:                     262 040 017

trapezna rezila 50 mm       262 035 500

trapezna rezila 60 mm       262 038 500

Kljukasta rezila                  262 036 500

Kljukasta rezila velika        262 037 500

dvostransko brušena rezila   262 034 500

pol mesečna rezila              262 039 500

škatlica s 5 etuiji 
etui-vsebuje 20 rezil
= 100 rezil

škatlica s 5 etuiji 
etui-vsebuje 20 rezil
= 100 rezil

Uporabljenih rezil ne mečite proč! vstavite jih nazaj v etui
za rezila. vrnite jih dobavitelju, ki jih bo strokovno odstranil.

varnostni nož
gReen KniFe
za rezila z dolgo režo

rezervna-rezila z dolgo režo

Kataloška št.:                     262 070 000

Dobava v plastičnem etuiju in Green box
etuijem z 20 rezili

pakiranje s 5 Green BoX-etuiji
(100 rezil)

Kataloška št.:                     262 048 500

posebno ostra rezila, rezilo na
vseh štirih straneh

titan-oplemenitena
rezila gReen boX 
S titanom oplemenitena rezila imajo daljšo
življenjsko dobo, pogoste menjave rezil niso
potrebne.

Green-box sistem- najhitrejša menjava rezil

hladno kaljeno švedsko jeklo
oplemeniteno s titanom, trikrat
pod kotom brušeno, daje
najkvalitetnejša rezila pakirana
v okolju prijazni embalaži.

Ustreza varnostnim nožem Flipper, harlekin, Green knife

Kataloška št.:                     262 036 300
titan-kljukasta rezila

Kataloška št.:                     262 037 300

titan-velika kljukasta rezila

Kataloška št.:                     262 035 300

titan-trapezna rezila

list-žagica za les                228 870 001

list-žagica za kovino          228 870 002

Rezilo za tapete in tekstil   262 040 500

Rezilo za steklo in ploščice 262 040 600

pribor za gReen KniFe / FlippeR / haRleKin

originalna 
gReen boX rezila
hladno kaljena 0,65 mm, visoka kvaliteta,
v okolju prijaznem pakiranju.
Ustrezajo varnostnim nožem Flipper, 
harlekin, Green knife

noži in ReZila
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noži in ReZila
varnostni nož delphin
eden najbolj popularnih profesionalnih varnostnih nožev za rezanje itisona, tepihov,
pvc, podlog in drugih talnih materialov. vgrajen etui. odvečna rezila shranite v
plastičen etui. 

varnostni nož MaRlin
priročen, v obliki ribe, z 10 trapezni-
mi ali kljukastimi rezili

Kataloška št.:                     262 010 600

Univerzalni nož
s 3 trapeznimi in 1 kljukastim rezilom
Kataloška št.:                     262 000 000

originalni sChilleR nož
Kataloška št.:                     262 019 000

nož s pomičnim rezilom l 2000 p
Stabilna kovinska izvedba, s prostorom za
rezila, 2 rezervni rezili.

Kataloška št.:                     262 022 000

Kataloška št.:                     262 020 500

Kataloška št.:                     262 022 400

nož s pomičnim rezilom olFa
v kovinskem ohišju, 
z 2 lomljivima reziloma 18 mm.

nož s pomičnim rezilom l-2500 gRp
kovinski nož za težja opravila s prostorom za rezila ( do 6 rezil ).
ergonomični gumijast oprijem, stop funkcija rezila,
zavora proti zdrsu rezila,
z 2-ma rezervnima reziloma 18 mm 
in lomilcem rezila.

Kataloška št.:                     262 020 700

Kataloška št.:                     262 022 100

nož s pomičnim rezilom lC 405
ergonomično plastično ohišje - s kovino ojačan drsnik za rezila
hitro fiksirni vzvod - zaščita za lomljenje rezil,
z 2 lomljivima reziloma 18 mm.

nož s pomičnim rezilom l-500 gp
kovinska izvedba, zavora proti zdrsu rezila, 
z 1 lomljivim rezilom.

nož s pomičnim rezilom l 17
Stabilen varnostni nož moderne oblike z 2
rezervnima reziloma. v nož je možno shra-
niti 8 rezil.
Kataloška št.:                     262 022 500

trapezna lomljiva rezila 9 mm

v etuiju 10 rezil
Kataloška št.:                     262 021 501

Flipbox

z 10 trapeznimi lomljivimi rezili 18 mm
Kataloška št.:                     262 020 100

Flipbox

z 10 kljukastimi lomljivimi rezili 18 mm

trapezna lomljiva rezila 18 mm

v etuiju 10 rezil

paket z 10 etuiji= 100 rezil

paket s 5 etuiji = 50 rezil

Kataloška št.:                     262 023 100

Kataloška št.:                     262 020 350

Kataloška št.:                     262 020 400

lomljiva rezila 
za nože s pomičnimi rezili + perfect-Cutter

titan-prevleka za rezanje
gumijastih oblog in umetne trave.

titan-trapezna lomljiva rezila 18 mm

paket z 10 etuiji =100 rezil

Kataloška št.:                     262 030 300

Mozart-rezila

hladno kaljena 0,65 mm,
visoka kvaliteta, v etuiju.

industrijska rezila

debelina 0,3 mm               262 110 000

debelina 0,4 mm               262 120 000

trapezna rezila                   262 035 200

Kljukasta rezila                  262 036 200

dolga kljukasta rezila         262 037 200

paket z 10 etuiji po 10 rezil = 100 rezil

paket z 10 etuiji = 100 rezil

originalna Mozart-rezila, hladno kaljena 0,65 mm,
visoka kvaliteta, v etuiju.

trapezna rezila                   262 001 500

Kljukasta rezila                  262 003 500

dolga kljukasta rezila         262 004 500

paket z 10 etuiji po 10 rezil = 100 rezil

Dobava v etuiju brez rezil

bRilliant 
rezila

Kataloška št.:                     262 010 200

Dobava v etuiju brez rezil

                                             eUR 27,80
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MeRilne tehniKe

Ravnila za rezanje pri vratih

Ravnila za rezanje stikov

Kataloška št.:                     262 227 000

Ravnilo za stik
Dolžina 600 mm, nerjaveče

Kataloška št.:                     262 232 000

Ravnilo z valovitim robom
Dolžine 190 cm.
z ravnim in valovitim robom za
rezanje dosežemo skoraj nevidne
stike tekstilnih talnih oblog.

Kataloška št.:                     262 612 200nerjaveče ravnilo
Dolžine 800 mm, z držalom

jekleno upogljivo rezilo brez prislona

dolžina 210 cm, jekleno    262 231 100

dolžina 410 cm, jekleno    262 233 100

dolžina 510 cm, jekleno    262 234 100

dolžina 60 cm                   262 234 600

prislon, nerjaveč 

dolžina 210 cm, nerjaveče 262 230 100

dolžina 410 cm, nerjaveče 262 235 100

dolžina 510 cm, nerjaveče 262 236 100

Kataloška št.:                     262 237 000

Raztegljivo ravnilo
60 - 100 cm
kovinska izvedba

Kataloška št.:                     262 238 000

Ravnilo za pragove
raztegljivo 60 - 110 cm,
nerjaveče, z lesenim držalom

Kataloška št.:                     262 239 000

Kataloška št.:                     262 240 000

Ravnilo za pragove

nerjaveči, upognjeni jekleni listi.
raztegljivo 46 - 73 cm,

za posebno ozka vrata

raztegljivo  70 - 120 cm

jeklena upogljiva ravnila

Kotna ravnila

Š=6 cm, d=200 cm          262 202 000

Š=10 cm, d=210 cm        262 206 000

Š=10 cm, d=410 cm        262 207 000

jekleno upogljivo ravnilo

dolžina 205 cm                  262 203 000

dolžina 405 cm                  262 204 000

jekleno upogljivo ravnilo, nedrseče
Širina 8 cm, izbočeno

dolžina 200 cm                  262 226 000

jekleno ravnilo
z enostransko tanjšo poševnino

dolžina 60 cm                    262 612 220

Ravnilo, izbočeno
zajera s poševnino

205 x 60 cm / 4 0x 3 mm 262 229 000

neupogljivo t-ravnilo

100 x 50 cm                      262 220 000

80 x 40 cm                        262 221 000

jekleni kotnik

dolžina 210 cm, jekleno    262 231 000

dolžina 410 cm, jekleno    262 233 000

dolžina 510 cm, jekleno    262 234 000

dolžina 210 cm, nerjaveče 262 230 000

dolžina 410 cm, nerjaveče 262 235 000

dolžina 510 cm, nerjaveče 262 236 000

jekleno upogljivo ravnilo
Širine 8 cm, izbočene oblike, upogljivo
s 60 cm dolgim prislonom, ki ga lahko
snamemo.

jekleno upogljivo ravnilo s prislonom

prislon, lakiran                   262 234 500
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nož za rezanje robov linoleja 
posebna verzija za 25 mm rez

Kataloška št.:                     262 415 500

Kataloška št.:                     262 101 000

Rezervna rezila

5 rezil                                 262 415 001

Rezervna rezila

5 rezil                                 262 415 001

Rezervna rezila

10 kos                                262 255 000

100 kos                              262 255 100

Rezervna rezila
100 kos                              262 110 000

Rezervna rezila
100 kos                              262 048 500

Kataloška št.:                     262 250 500

nož za rezanje tekstilnih talnih
oblog, med nitkami tkanja

Mittag-nož za rezanje robov

nož za rezanje talnih oblog
S pritisnim vodilom. posebno priporočljiv za
rezanje tekstilnih talnih oblog na podlagi
peneče gume.

tapicut-nož za rezanje tekstil-
nih talnih oblog 

Dobava z vodilom in 2 rezili

Dobava z 10 rezili

Kataloška št.:                     262 254 000

Dobava z 10 nadomestnimi rezili

Rezervna rezila

12 kos                                262 252 000

Kataloška št.:                     262 250 000

Kataloška št.:                     262 251 000

Dobava z 10 nadomestnimi rezili

nož za rezanje tekstilnih talnih
oblog
s podlago iz jute

Kataloška št.:                     262 250 100

Dobava z 10 rezervnimi rezili

Rezervna rezila-industrijska rezila

nož za rezanje preprog Mittag
primeren za tkane, iglane in prešane prepro-
ge

vodila za rezanje stika ob zaključnih letvah, za
rezanje robov, itd.

posebni pribor

Kataloška št.:                     262 412 000 

rezervna rezila
57 e  (10 kos)                    262 021 000

za iglane obloge                262 412 100

za zaključne letve              262 412 200

vodilo za rezanje ob zaključnih letvah

vodilo za rezanje robovza rezanje robov                262 412 300

linoCUt nož za rezanje stikov za
pvC, linolej in iglane obloge
- višinsko nastavljivo rezilo
- uporaba za rezanje v obe smeri
- reže se od stene do stene
- reže samo zgornjo oblogo

oblič za linolej

Kataloška št.:                     262 413 000

Rezervna rezila
1 kos                                  262 414 000

debelina 0,3 mm               262 110 000

paket z 10 etuiji = 100 rezil

Rezervna rezila-industrijska rezila

debelina 0,3 mm               262 110 000

paket z 10 etuiji = 100 rezil

Kataloška št.                      262 412 500

nož Za ReZanje linoleja
Globina in širina reza sta brezstopenjsko
nastavljiva.
ravna rezila za označevanje in rezila za
rezanje tankih oblog.
lahko se uporabljajo standardna rezila, 
kar prihrani veliko stroškov.

acryl-nož za rezanje stikov
nož za rezanje tekstilnih talnih
oblog v smeri tkanja, med nitkami.

Rezervna rezila z dolgo režo

paket s 5 Green BoX-etuiji
(skupaj 100 rezil)
Kataloška št.:                     262 048 500

Kataloška št.:                     262 254 600

omogočeno je tudi dvojno rezanje stika. na
osnovi transparentnega ohišja lahko med
rezanjem preverjamo točnost rezanja. za
uporabo ga priporočajo vsi večji proizvajalci
tekstilnih talnih oblog.

ReZanje elastičnih in teKstilnih talnih oblog
nož za rezanje robov linoleja
za rezanje roba (12mm) 
Kataloška št.:                     262 415 000
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Flipbox

z 10 trapeznimi lomljivimi rezili 18 mm
Kataloška št.:                     262 020 100

Rezervna lomljiva rezila

Flipbox

z 10 kljukastimi lomljivimi rezili 18 mm
Kataloška št.:                     262 023 100

sb-paket z 10 kosi             262 262 001

Rezervna rezila sb-paket z 10 kosi             262 262 001

Rezervna rezilaDobava s ploščo iz pleksi stekla, podaljšek do
130 cm, v transportnem kovčku

Kataloška št.:                     262 287 200Kataloška št.:                     262 287 100

Kataloška št.:                     262 287 300 Kataloška št.:                     262 287 400

Kataloška št.:                     262 287 000

posebni pribor

tračnica za podaljšanje do 5 m
spojni del za rezkar

naprava za pritrditev
rezkarja                                                                  

adapter za vogale in
stene                               

Krožni nož pRoFi
pritrditev s pomočjo vakuumskih gumbov. hitra
nastavitev premera. zarisovanje ali rezanje do
nastavljene globine. pri parketu in laminatu uporabi-
mo rezkar, ki ga nanj pritrdimo.

nož za rezanje robov ob stenah
Kataloška št.:                     262 259 000

Rezervna rezila

10 kos trapeznih rezil        262 260 000

10 kos kljukastih rezil        262 261 000

Kataloška št.                      262 262 000

nož za krožno rezanje
Ø 40 - 210 mm

Kataloška št.                      262 265 000

sb-paket s 5 kosi               262 265 002

Rezervna rezila

nož za krožno rezanje de luxe
Ø 30 - 160 mm

perfect-Cutter
nož za rezanje tekstilnih, pvC in vC oblog ob stenah
poševno ležeče rezilo omogoča kvalitetno in natančno rezanje ob stenah.

višinska nastavitev osnovne plošče. Glede na
debelino talne obloge prepreči, da bi z rezi-
lom rezali tudi podlago. obraba rezil je tako
manjša.

perfect Cutter komplet z 10 kos trapez-

nimi rezili in 10 kos kljukastimi lomljivi-

mi rezili.

ostala lomljiva rezila glej stran 78

Kataloška št.:                     262 020 900

ReZanje elastičnih in teKstilnih talnih oblog 

100 kos                              262 255 100

Rezervna rezila

10 kos                                262 255 000

naprava za rezanje trakov
nastavljiva od 45 - 100 mm
Kataloška št.:                     262 266 000

nož za rezanje trakov
Širine od 30 - 140 mm
Kataloška št.:                     262 273 000

Kataloška št.                      262 246 000

debelina traku 3 - 20 cm

Kataloška št.                      262 246 500

debelina traku 0 - 11 cm

Kataloška št.                      262 247 000

debelina traku 6 - 30 cm

Kataloška št.:                     262 247 100

Rezervna rezila velika in majhna, 5 parov

Kataloška št.:                     262 247 300

Komplet za kljukasta rezila

Kataloška št.:                     262 247 250

Komplet za kljukasta rezila

znamka WolFF (zeleni program)

Kataloška št.:                     262 246 002
Rezervno vodilo

nož za rezanje trakov iz linoleja in pvC
za rezanje zaključnih trakov, bordur in
stopniščnih oblog.

rezervna rezila-industrijska rezila

debelina 0,4 mm               262 120 000

paket z 10 etuiji = 100 rezil
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25 mm Radius                    262 144 000

50 mm Radius                    262 145 000

Šablona za stenske
profile

30 x 10 cm                        262 146 000

Šablona za vogale 
Kot 45°

Kotna šablona za rezanje
notranjih in zunanjih
vogalov 

za rezanje notranjih in zunanjih voga-
lov pvC-talnih oblog in linoleja.

natančno rezanje notranjih in zunanjih
vogalov. 

zagotavlja perfektne rezultate notran-
jih in zunanjih vogalov. 

dostava: 

leva in desna šablona

Kataloška št.:                     262 147 000

za višino 60 mm 

Kataloška št.:                     262 148 000

za višino 100 mm 

posebni pribor

Kotni prislon za rezanje, par

za rezanje trakov širine 4,5-30 cm

nož tip-top za rezanje stikov
Zaradi dvojnega reza po vodilu dosežemo vrhunsko kvaliteto sti-
kov elastičnih ali tekstilnih talnih oblog (europa-patent 1060848).

prednosti:
-    režemo od stene do stene
-    enostavno se režejo tudi debelejše talne obloge
-    reže se hitreje kot pri prejšnji tehniki rezanja stika
-    zaradi dobrega vodenja noža pri rezanju ne pride do napak
-    ni reklamacij

tip top nož za rezanje stikov, osnovna
naprava:
vodilna tračnica D = 2 m,
drsna naprava za rezanje,
voziček za koleno in 
transportna torba

Dobava s kotnim vodilom

Kataloška št.:                     262 289 000

Kataloška št.:                     262 289 100

t-vodilni kos

prislon za rezanje pod pravim kotom, dolžine
60 cm
Kataloška št.:                     262 289 200

vodilo za rezanje med vrati

Dolžina 70 cm

Kataloška št.:                     262 289 400

Kataloška št.                      262 289 500

prislon iz pločevine za linolej

prislon iz pločevine pritrdimo s kotnim vodilom na
vodilo za rezanje med vrati

Uležajen nož vodimo vzdolž vodila, kar omogoča kvaliteten rez stika. S tem
dosežemo tesne stike, ki skoraj niso opazni. na vodilo vstavimo uležajen
voziček, ki nam služi kot podpora za koleno in s tem boljšo stabilnost vodi-
la na oblogi.

ReZanje elastičnih in teKstilnih talnih oblog 
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polagalsKo oRodje Za elastične talne obloge

sb-paket z 10 kosi             262 262 001

Rezervna rezila

naprava za snemanje-čiščenje
robov
za rezanje robov pod kotom 25°
napvC ploščah 
Dobava s 6 rezili
Kataloška št.:                     659 100 000

varnostni nož 
FlippeR 3000

kataloška št.: 262 033 000

izbor rezil:
trapezna rezila 50 mm 

kat. št.:  262 035 510
trapezna rezila 50 mm , titan

kat.št.: 262 035 310
trapezna rezila 60 mm 

kat.št.:  262 038 510
pol mesečna rezila 

kat.št.:  262 039 510

Multi-pritisni valjček 
kataloška št.: 237 104 000

Škarje za letvice s trapezni-
mi rezili

kataloška št.: 262 280 200

Meter
kataloška št.: 262 417 000

profesionalen svinčnik kataloška št.: 262 485 000 
in kemični svinčnik kataloška št: 262 486 000

posnemalec robov
kataloška št.: 262 244 700

Šablona za rezanje v kotih
kataloška št.: 262 146 000

nož za rezanje plošč ob steni
kataloška št.: 262 244 500

polagalski set za
design-talne obloge

polagalski komplet za vinilne
talne obloge. vključeno je vso
potrebno orodje za polaganje
vinilnih plošč.

nož za rezanje plošč ob steni
posebej narejeno rezilo za dolge reze plošč, tako da se prilegajo
stenskemu robu.

-    Držalo za svinčnik namenjen
označevanju parketa/laminata/
vinila. označevanje izvedljivo
brez merjenja

-    hitro ga lahko spremenimo
v rezalnik za natančno in
nenaporno rezanje trakov.

pritisni valjček tWin
novi pritisni valjček tWin s 26 krogličnimi ležaji za ugodno in
čvrsto valjanje spojev pri polaganju vinilnih plošč, linoleja, pvC in
tekstilnih talnih oblog

Širina valjanja 130 mm  
s skupno 26 krogličnimi ležaji.

posnemalec robov
Za obrezovanje in posnemovanje brez vmesnega sestavljanja.

-    natančno reže material, rezanje
v ergonomskem položaju.

-    vgrajeno industrijsko rezilo reže
tudi najtrše talne obloge z lahkoto
in natančno. 

-    Menjavo rezila in določanje
globine reza dosežemo 
samo v minuti.

Dobava v systainer kovčku:
1 nož za rezanje plošč ob steni
1 posnemalec robov
1 Multi-pritisni valjček
1 varnostni nož Flipper 3000   
2 trapezni rezili 50 mm pak. 20 kos
1 trapezno rezilo 50 mm pak. 20 kos, titan
1 trapezno rezilo 60 mm pak. 20 kos
1 pol mesečno rezilo pak. 20 kos
1 profesionalen svinčnik “green pen”
1 kemični svinčnik “blue mark”
1 šablona za rezanje v kotih
1 škarje za letvice  s trapeznim rezilom
1 meter

Kataloška št.:                     262 244 100

Dobava vključuje 20 trapeznih rezil

Dobava vključuje 10 rezil

Kataloška št.:                     262 244 500

Kataloška št.:                     262 244 700

Kataloška št.:                     262 398 000

triple-Flex nova generacija pritisnih valjčkov. specialno orodje
za elastične, vinilne in pvC talne obloge

posebej narejeni valji se prilegajo strukturi talne obloge in tako omogočajo
močan in varen pritisk.
oprijem je prevlečen z zelo mehko vendar odporno prevleko, ki nudi
udoben oprijem. 
tekoče in mirno delo zagotavljajo kroglični ležaji.

Dobavljivo v dveh širinah:
triple-Flex 150  - Širina 150 mm

Kataloška št.:                     262 396 000

triple-Flex 300  - Širina 300 mm

ostali pritisni valjčki glej stran 72+92

Kataloška št.:                     262 397 000

rezervna rezila
(janser-Standard-trapezna rezila)

100 kos                              262 035 500

rezervna rezila

100 kos                              262 110 000
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Kataloška št.:                     262 132 000

6 kosov koničastih igel       262 132 001

25 kosov igel                     262 132 002

Rezervna rezila /-igle
Kombinirani zarisovalec
dolga izvedba z nastavljivim držalom
rezila

Kataloška št.:                    262 150 000

Kataloška št.:                    262 151 000

Šestila
150 mm - z upognjenima krakoma

Kataloška št.:                    222 430 000

Kataloška št.:                    262 485 000

Kataloška št.:                    262 486 000

Kataloška št.:                    262 485 100

Zarisovalec višine
za zaključne letve

profesionalen svinčnik 
gReen-pen

z zamenljivimi barvnimi minami.
označuje in piše na vseh površinah.
prav tako primeren za prašne, grobe,
oljnate, mokre in temne površine.

Kemični svinčnik  
blUe-MaRK

Brezstopenjsko nastavljiva konica v
globino iz nerjavečega jekla. za trajno
označevanje težko dosegljivih področij. 

Rezervne mine-set z 10 grafitnimi minami

Kataloška št.:                    262 485 200

Rezervne mine-set z 8 specialnimi minami

4 x grafitne mine
2 x barvne mine rdeče
2 x barvne mine rumene

41 cm                                262 139 000

stenski kotomer

200 mm -  z ravnima krakoma

Kataloška št.:                    262 152 000

200 mm - z držalom za svinčnik

20 kosov                            262 137 000

Rezervne igle

Kataloška št.:                    262 143 000

Šablona za stopnice

Kataloška št.:                     262 130 000

5 koničastih rezil                262 415 001

20 igel                               262 126 000

Rezervna rezila /-igle

Kataloška št.:                     262 124 000

Zarisovalec za stike in pragove

Kataloška št.:                     262 125 000

20 igel                               262 126 000
Rezervne igle

Zarisovalec stikov

Kataloška št.:                     262 127 000

20 igel                               262 126 000

Rezervne igle

Zarisovalec

Kataloška št.:                     262 128 000

20 igel                               262 126 000
Rezervne igle

dvojni zarisovalec
za zarisovanje posebnih oblog in
pvC stopniščnih robnikov.

Kataloška št.:                     262 129 000

20 igel                               262 126 000

Rezervne igle

20 igel                               262 126 000

Rezervne igle

Zarisovalec za stopnice 
za zarisovanje zadnjega roba

Kataloška št.:                     262 156 000

25 kosov igel                     262 132 002

Rezervne zarisovalne igle

Zarisovalec z lesenim ročajem

Kataloška št.:                     262 135 000

5 kosov                              262 126 002
Rezervne igle

Zarisovalec stikov armstrong

Kombinirani zarisovalec

orodje za označevanje

MeRilna tehniKa



2

85www.prenova.si

polaganje talnih oblog

vZvodne ŠKaRje                                        napRave Za

Kataloška št.:                     659 000 500

adapter za rezanje pod

kotom 45°

Škarje - profi dizajn 
Za rezanje itison plošč, plošč iz plute, Cv oblog, gume, vinilnih
plošč, pvC-oblog

-  hiter in natančen
-  tih in brez-prašen
-  lahek in prenosljiv
-  vzdržljiv in ekonomičen

rezalni kot 0-45° (z nastavljivim vodilom) 
pritisni ročaj raztegljiv do 90 cm.

Škarje - profi dizajn Mh 330 
Širina rezila 330 mm
Max. debelilina materiala 16 mm
Max. širina materiala      320
teža                           9,4 kg
Dimenzije:
650x460x500 mm

Kataloška št.:                     222 441 000

Kataloška št.:                     222 441 001

rezervni nož za Mh-330

Škarje- dizajn ds-330 
Uporabljajo se za rezanje vseh vrst dizajn talnih oblog hitro,
natančno, gladko in brez elektrike.
primerno za vinilne plošče, tepih, usnje, pluto, gumo

Širina rezanja      330 mm
kot rezanja           0-45 stopinj
DxŠxv                    620 x 430 x 200 mm
Kataloška št.:                     222 446 000

Kataloška št.:                     222 446 001

rezervni nož za DS-330

Škarje - profi dizajn MR 630 
Širina rezila 630 mm
Max. debelina materiala  16 mm
Max. širina materiala      620 mm
teža 18.8 kg

Dimenzije
510 x 740 x 520 mm
Kataloška št.:                     222 445 000

Kataloška št.:                     222 445 001

rezervni nož za Mr-630

Rezalnik za plošče -
ideal-

Rezervni pribor

specialno rezilo 

komplet z vodilom za rez za itison plošče

Kataloška št.:                     659 000 050

papirni nož-set (zgornji- / spodnji)
za itison plošče z debelejšim slojem
Kataloška št.:                     659 000 200

Kataloška št.:                     659 000 000

naprava za rezanje Magnum RCt-serija

odličen za rezanje Design-oblog, itison plošč, gumi-plošč, plute, pvC in
vinilnih plošč.  

vključuje stenski nastavek za ravno rezanje ob zidu, 
inovativno kotno vodilo in sistem valjev za
paralelno usmerjanje ob zidu.

Kataloška št.:                     222 423 000

naprava za rezanje MagnUM RCt 76 cm

Dolžina reza  76 cm
višina reza  18 mm
teža ca. 19 kg Rezervni nož, RCt-serija

dolžina reza 76 cm            222 423 001

posebni pribor

transportna kolesa za Magnum i-Serija

Kataloška št.:                     222 421 005

Univerzalni kotnik 

z vzporednim prislonom

Kataloška št.:                     222 426 020

naprava za rezanje MagnUM
Za rezanje laminata, lesa, plastike, gumijastih talnih oblog, objekt-
nih  tekstilnih plošč, plute, itd... 

izboljšana verzija z integrirano
lasersko linijo rezanja !

hitro rezanje z malo napora. natančno,
brezprašno in brez hrupa. čisti rez.
najbolj primeren za rezanje laminata, 
gotovega parketa, design talnih oblog, pvC, plošč iz plute, itd.

i-serija
- zmanjšana teža
- boljša stabilnost z dvojnim i-profilom
- opremljen z kvalitetnim masivnim premium nožem
- samodejna varnostna ključavnica za vzvod

Rezervni noži

Rezervni nož, i-serija 

(z luknjo)

dolžina reza 50 cm            222 422 001

dolžina reza 33 cm            222 421 001

Kataloška št.:                     222 421 000

naprava za rezanje 
Mini MagnUM i-serija 33 cm

Dolžina reza 33 cm,   
teža 16,7 kg

Kataloška št.:                     222 422 000

naprava za rezanje
MagnUM i-serija 50 cm

Dolžina reza 50 cm, 
teža ca. 19 kg
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Škarje za rezanje nitk, 2-prstne
z upognjenima in s plastiko
prevlečenima ročajema.

Škarje za krojenje Robuso-elastic
Za pRoFesionalno Rabo

Fino nazobčana rezila preprečujejo drsenje
gladkih materialov. vzmet med reziloma
olajša rezanje. izboljšana ročaja zaradi sili-
konske prevleke.

dolžina 22 cm                    262 274 000

dolžina 20 cm                    262 294 000

dolžina 26 cm                   237 534 000

dolžina 30 cm                   237 533 000

Miniket-škarje
22 cm dolžine, z upognjenimi ročaji.

kvalitetne močne škarje, zelo 
priročne za rezanje okroglin in za rezanje
ob stenah.
ročaji so prevlečeni s plastiko.

->izboljšana ročaja zaradi silikonske prevleke

Škarje za tekstilne talne obloge

dolžina 26 cm nerjaveče  262 296 000 

Škarje za preproge FinnY

dolžina 22 cm                   262 271 000

dolžina 27 cm                   262 272 000

dolžina 18 cm                    237 535 000

dolžina 24 cm                   262 293 000

Škarje za rezanje nitk, 3-prstne

dolžina 18 cm 237 536 000

dolžina 21 cm                   262 275 000

dolžina 24 cm                   262 276 000

dolžina 26 cm                   262 277 000

dolžina 26 cm                   262 279 000

dolžina 29 cm                    262 278 000

Škarje za usnje
enostransko nazobčane,odlične
kvalitete

Škarje za krojenje
odlične kvalitete

dolžina 22 cm                   262 297 000

Škarje za tekstil -FinnY-,
nerjaveče 

Škarje za tapete -FinnY-, 
nerjaveče

dolžina 26 cm                   262 298 000

dolžina 25 cm                    565 055 000

-> izboljšana ročaja zaradi silikonske prevle-
ke

Škarje za krojenje, za levičarje

Škarje za talne obloge

-> izboljšana ročaja zaradi silikon-
ske prevleke
S fino nazobčanima kratkima rezi-
loma,
daljšima ročajema, kar olajša
rezanje.

Škarje za tekstil

13 cm upognjene               562 285 000

Škarje za krojenje
robustne škarje za krojenje iz
nerjavečega litega jekla, polirane. 

20 cm                                562 289 000

Škarje -FinnY- za zavese, 
nerjaveče

13 cm                                262 295 000

16 cm ravne                       562 288 000

Škarje za rezanje blaga

ŠKaRje
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20 rezil                               262 038 510

100 rezil                             262 038 500

Kataloška št.:                     237 530 000

Kataloška št.:                     262 282 000

Rezervno rezilo                  237 530 001

podloga za rezanje             237 530 002

Škarje za rezanje letev

Kataloška št.:                     233 931 000

Škarje za pločevino
držaj s prenosom moči

Škarje za pločevino

žage za kovino

Škarje za rezanje letev

Kataloška št.:                     233 935 000

Škarje za pločevino

Zajerno čelilne škarje

za pvC-profile in pvC-kabelske kana-
le. nastavljiva dolžina reza. 
45°  

Kataloška št.:                     262 280 000

Rezervno rezilo                  262 280 001

podloga za rezanje             262 280 002

Škarje za rezanje letev
pod kotom

Kataloška št.:                     262 280 100

Kataloška št..                     262 280 200

Škarje za rezanje letev
nastavljiv prislon 15° 

Škarje s trapeznim rezilom
za rezanje design talnih oblog. omogoča
kotne reze 45°

Kataloška št.:                     262 411 000

12 kos                                262 411 001

Rezervni listi za žago

pUK-žaga

Kataloška št.:                     262 284 000

Kataloška št.:                     262 284 200

Škarje za rezanje letev
držalo s prenosom moči 
dobava s kotnim prislonom 

90°in 45°

dobava vklj. trapezno rezilo     60 mm

Rezervna trapezna rezila 60 mm

Kataloška št.:                     262 284 001
Rezervna rezila

Rezervni kotni prislon

90° za ravne reze

Kataloška št.:                     262 284 100

45° za poševne reze

iz lesa                                241 000 000

iz kovine                            245 000 000

Zajeralnik za žaganje

Kataloška št.:                     233 960 000

Kataloška št.:                     233 952 000

Štanca za letve CaMeleon 130
čisti rez profilov, letev iz plastike ali lesa.

Štanca RevoCUt
nova štanca za rezanje zaključnih profilov.
omogoča hitre, natančne in
čiste reze.

Uporaba:
nerjaveče jeklo:    50 mm x 1,0 mm
Medenina:           50 mm x 1,2 mm
aluminij:         50 mm x 1,7 mm

Dobava:
- zamenljivo jekleno rezilo 
- vodilo za nastavitev kota 
- nastavljiv prislon za reze do 90 °

tehnični podatki

Širina x Dolžina                           235 x 420 mm
Dolžina ročaja                                        380 mm
Širina reza                                       max. 28 mm
Dolžina reza                                            130 mm
kot                                                            45 - 90°
teža                                                              2,8 kg

ŠKaRje
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glUKon® transportni voziček
naš uspešen sistem spray lepila glukon je s transportnim vozičkom glUKon
še bolj mobilen!

prednosti: 
- varnejši transport posode do gradbišča 
- omogoča potiskanje lepila nazaj  
- posoda se ne more prevrniti  
- stabilna košara 
- lahko vodljiva kolesca
- po višini nastavljiva ročka 
- teža ca. 7 kg

( Dobava brez glukon posode, brez cevi, brez
pištole )

Kataloška št.:                     334 075 000

glukon® premium kvaliteta
posoda z 14,25 kg/22l
(brez cevi in brez pištole)

lepilo v obliki spreja glUKon® 
Mobilni sistem, uporaba brez elektrike ali kompresorja.

GlUkon® se lahko uporabi za lepljenje veliko različnih vrst materialov kot so iti-
son, filc, tekstil, stiropor, linolej, pluta, guma, pena, les, steklo in večino plastike
in kovine.

nanos lepila na obe strani površine za optimalen učinek.

ostale lastnosti:

-    praktično, brez vonja, vodoodporen, transparenten
-    idealen za oblaganje stopnic, 30% večja produktivnost
-    z obojestranskim nanosom lepila, položimo ca. 125 m² obloge.
-    17 kg GlUkon® nadomesti ca. 65 kg navadnega lepila.
-    čas uporabe:12 mesecev po odprtju
-   majhni stroški

nasvet: prosimo upoštevajte naše varnostne liste in regulacije pri delu s topnimi lepili.

lepila in KaRtUŠe

Kataloška št.:                     334 073 500

Kataloška št.:                     334 072 100

Glukon®

pištola 

Kataloška št.:                     334 072 150

Glukon® 
pištola 
- premium
za še natančnejši
nanos

glukon®  pribor:

Kataloška št.:                     334 072 300

Glukon® cev 
(Dolžina 5,5 m)

Kataloška št.:                     334 072 400

Glukon® pištola + 
cev v setu

Kataloška št.:                     334 072 200

Glukon®

rezervna šoba

Kataloška št.:                     334 610 000

glukon®

Citrus-čistilni-spray

z naravnimi sestavina-
mi. za odstranjevanje
ostankov lepil.

400 ml 

poraba                                         ca. 5,5 m² na l
(obojestranski nanos)             ca. 8,5 m² na kg
trdnost                                              ca. 150 pSi 
čas sušenja                                        2- 3 minut
odprti čas                                                     4 ure
temperaturna obstojnost                 ca. 130°C
brez DCM/metilenklorida

tehnični podatki             glukon premium wmc

poraba                                         ca. 5,5 m² na l
(obojestranski nanos)                       9 m² na kg
trdnost                                              ca. 125 pSi 
čas sušenja                                          3-5 minut
odprti čas                                                     12 ur
temperaturna obstojnost                    ca. 85°C
brez DCM/metilenklorida                                   

tehnični podatki       glukon premium pro wmc

glukon® premium pro wmc 
posoda z 13,6 kg / 22 l
(brez cevi in brez pištole)

Kataloška št.:                     334 076 000

Kataloška št.:                     334 072 450

Glukon® pištola -premium + 
cev v setu

Kataloška št.:                     334 073 200

glukon® premium wmc

lepilo v razpršilni dozi
500 ml 
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lepila in KaRtUŠe

Kataloška št.:                     237 070 000

3 kos                                  237 070 002

brizgalka za lepilo
iz nelomljivega najlona

s tremi injekcijami

Rezervne injekcije

Kataloška št.:                     229 100 000

Kataloška št.:                     229 000 000

naprava za nanos lepila-Rapid
za nanos lepila na steno pri montaži
letev

naprava za mazanje zaključnih
pvC trakov

Montaža talnih letev

Kataloška št.:                     229 100 001

1 doza lepila

paket z 10 kg (5x2 kg)       237 098 500

lepilni vložki Ø 43 mm

Dolžina 50 mm / prozoren
za teC 3200

paket s 5 kg                       237 098 000

lepilni vložki Ø 18 mm

Dolžina 300 mm /
prozoren za hB 320 / hB 300

paket s 5 kg                       237 092 500

paket z 2 kg                       237 092 000

lepilni vložki Ø 12 mm

Dolžina 200 mm / prozoren 
za hB 220 /teC 700 / Mod.211

Dobava v kovčku z rezervno šobo

Kataloška št.:                     237 085 000

Dobava v kovčku z rezervno šobo

Kataloška št.:                     237 097 600

priključek                                                     230 v
Moč gretja                                                 220 W
Delovna temp.                                 140 - 220°C
lepilni vložki                                200 x Ø12mm
zmogljivost topljenja                   0,7 - 1,2 kg/h
Mere                                    290 x 230 x 55 mm
teža                                                              600 g

tehnični podatki                                     

priključek                                                     230 v
Moč gretja                                                 600 W
Delovna temp.                                 140 - 230°C
lepilni vložki                                300 x Ø18mm
zmogljivost topljenja                  1,5 - 2,0  kg/h
Mere                                    300 x 240 x 80 mm
teža                                                              980 g

tehnični podatki                                     

pištola za topljenje lepila hb 220
za lepilne vložke Ø 12 mm

pištola za topljenje lepila hb 325
za lepilne vložke Ø 18 mm

Univerzalno uporabne za notranje oblikovalce, za pritrjevanje,
montažo, in popravila kot tudi za dekoracije.
- velika moč topljivosti
- lahek in priročen
- mehansko doziranje lepila
- nastavljiva ročica za različne velikosti dlani
- olajšano delo
- nastavljiva temperatura
- vgrajen gumb za vklop in izklop

naprave za topljenje lepila

glUKon pU multi
pU-lepilo z zelo hitrim časom sušenja, vpija vlago, vodoodporen,  tempera-
turni razpon od -40 C do 100 C. idealen za hitro inštalacijo prehodnih profi-
lov, itd...

Kartuša z 290 ml

1 kartuša                           334 065 000

Mlečno gumirano lepilo-anker Weld
iz naravnega lateksa (60 %), ne vsebuje topil
steklenica s 500 ml

1 steklenica                        334 041 300

paket s 12 steklenicami     334 041 400

lepilo v razpršilni dozi
za tekstil, penečo gumo in za
tekstil s penečo gumo...
doza 500 ml

1 doza                               334 051 000

paket z 12 dozami             334 051 100

doza 500 ml

1 doza                               334 032 000

paket z 12 dozami             334 032 100

lepilo v razpršilni dozi
za utrjevanje robov prerezanih materialov, kot so tkane
tekstilne talne obloge, kokos, sisal...

Kontaktno lepilo
z njim lepimo pvC plošče in druge materiale, kot so
les, furnir kovine, usnje...
zelo primerno je za porozne materiale.

lepilo v dozah

posoda 1 liter                     334 081 000

posoda 5 litrov                   334 081 200

Zaščita spoja tekstilne talne obloge
preprečuje poškodbe in dvig spoja.
prozorna tekočina omogoča lepljenje spojev pri
vozlanih tekstilnih oblogah . S tem preprečimo morebitne poškodbe
ki bi lahko nastale pri sesanju, hoji... lepilna tekočina je primerna 
tudi za sanacijo že poškodovanih stikov in uporabna 
tudi pri robljenju preprog.
132 gr (150 ml) lepila zadošča za ca. 25mt stika tekstilne talne obloge

tuba 132 gr                       334 017 000 

1 zvitek po 10 m               335 250 100

1 zvitek po 25 m               335 350 100

lepilni trak za stike
dvostranski nanos, ne poškoduje oblog

Kartuša z 290 ml

1 kartuša                           334 066 000

glUKon Ms premium
MS-lepilo z močnim oprijemom. Se lahko barva, vodoodporen,  temperaturni
razpon od -40 C do 90 C. idealen za lepljenje stopniščnih profilov, letev, itd... 

tkl-lepilo & pištole za kartuše. glej stran 149

ostali lepilni trakovi glej stran 147
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dvoglavo napenjalo
neodvisno nastavljive glave

lepo oblikovana priročna napenjalna
naprava z nastavitvijo igel. Uporabna
za napenjanje in izravnavo vzorcev 

pri spojih.
Brez cevno napenjalo lahko s posebno
napravo uporabimo tudi za napenjanje tek-
stilnih oblog, podobno kot s cevnim vzvod-
nim napenjalom.

vzvodno napenjalo

trakovi za konfekcioniranje

Kolensko napenjalo deluxe
5-krat nastavljiv
od 48 do 58 cm.

Kataloška št.:                     237 407 000 

Kataloška št.:                     237 000 000

standardno kolensko napenjalo
S 5-imi pozicijami nastavljivo v dolži-
no (od 43 do 53 cm). z nastavljivimi
iglami na glavi.

posebni pribor

glava s finimi iglami

Kataloška št.:                     237 405 000 

Kataloška št.:                     237 443 000

Kataloška št.:                     237 410 000 Kataloška št.:                     237 410 001

vložek z iglami

3 kos                                  237 405 001

10 x 20 m                          237 010 100

1 x 20 m                       237 010 000

1 x 20 m                      237 012 100

1 x 20 m                       237 013 100

                                             eUR 27,20

10 x 20 m               237 012 200

10 x 20 m                        237 013 200

                                           eUR 226,00

4 x 50 m                       237 010 300

4 x 50 m                 237 012 300

4 x 50 m                            237 013 300

                                           eUR 213,00

dobava v kovinskem kovčku

Dobava v kovčku komplet s podstavkom, 1
trakom za konfekcioniranje-standard 20 m,
10 m električnim podaljškom.

dobava v kompletu s podstavkom

naprava za konfekcioniranje - varjenje
S 4 stopenjsko nastavitvijo temperature in termostatom. osnovna
plošča je obložena s teflonsko oblogo.

Kataloška št.:                     237 000 500

gold - super posebna kvaliteta
za zelo obremenjene obloge. kvaliteta za objekte, z rumeno folijo za ena-
komerno porazdelitev temperature.

super - posebna kvaliteta
za debelejše tkane preproge, podlage - juta ali sintetična dvojna podlaga

standard - standardna kvaliteta
za dnevne in spalne prostore, za tkane obloge

naprave za konfekcioniranje - varjenje in varilni-
trakovi za konfekcioniranje

napenjala

debelina 6 mm                  332 500 000

debelina 7 mm                  332 500 100

bala 25 tm x 2 m

pakirana v folijo

Filc za napenjanje
tekstilna mešanica:volna/mešana vla-
kna s sintetično kopreno

Dobava v kovčku s 4 cevmi za podaljšanje (
skupja 7 m) in z 2 glavama za napenjanje (
navadna glava in listična glava)

tehniKa napenjanja
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orodje za napenjanje

letve z jeklenimi
žebljički

osni valjček

orodje za puljenje žebljev,
sponk...

Kataloška št.:                     237 540 000
Kataloška št.:                     237 100 000

tri osni valjček
za stike z 12 zvezdastimi kolesci

Kataloška št.:                     237 105 000

Multi-pritisni valjček
s 24 zvezdastimi kolesci

Kataloška št.:                     237 101 000

Multi-pritisni valjček
kombinirani s 3 valjčki iz trde gume in 18
zvezdastimi kolesci

Kataloška št.:                     237 102 000

Multi-pritisni valjček
s 4 valjčki iz trde gume

Kataloška št.:                     237 103 000

Multi-pritisni valjček
z 2 kovinskima valjčkoma

Kataloška št.:                     237 104 000

Šivne sponke 
igelni vložki 30 x 70 mm

Kataloška št.:                     262 242 000

kladivo s krempljem

570 g                                 237 545 000

Specialno kladivo
460 g                                 237 546 000

igla z ročajem

okrogla                              237 547 000

štirikotna                           237 548 000

Kataloška št.:                     262 281 000

Rezervna rezila

10 kos                                262 281 001

orodje za stopnice

7 cm                                  237 542 000

9 cm, posebno široko         237 542 100

upognjeno, za delo pod 

radiatorji                            237 542 001

nož za rezanje robov de luxe
za rezanje napetih tekstilnih oblog ob steni. 

nastavljiv je v višino, glede na debelino talne obloge. S plastiko obložen
ročaj je nastavljiv do 180° in je
uporaben tudi pod radiatorji.

valjček za stike

z zvezdasto oblikovanimi kolesci

nr. 140/141/185:
ve paket s 100 kos po ca. 152 cm = 152 m

posebno široke št. 142
3-vrstne, 40mm široke za normal-
ne tekstilne obloge

standard  št. 140 (340)
za normalne tekstilne obloge
višina žeblja 5 mm             331 200 500

višina žeblja 4 mm            331 201 500

standard št. 141 (341)
za tanjše tekstilne obloge,
nažebljene

višina žeblja 5 mm            331 203 000

standard št. 185
za estrihe in betonske podlage,
nažebljane

št. 142:
paket s 50 kosi ca. 152 cm = 76 m

višina žeblja 4 mm            331 204 000

tehniKa napenjanja
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napRave Za pRitisKanje talnih oblog na podlago

stenski pritisni valjček
s teleskopskim ročajem

Kataloška št.:                     262 406 000

pritisno orodje
delovna širina 380 mm
teža ca. 10 kg, 
Dolžina ročaja 120 cm

Kataloška št.:                     262 403 000

pritisni valjček
delovna širina 450
mm

Služi nam za pritiskanje,
kot ročni pritisni valjček.

težo telesa prenesemo
na valjček, zato lahko
delo opravimo stoje.

Kataloška št.:                     262 401 000

pritisni valjček
za preproge
iz bukovega lesa
delovna širina 400 mm
teža ca. 1,8 kg, 
Dolžina ročaja 150 cm

Kataloška št.:                     262 406 600

47 x 19 cm                        262 405 000

vreča za pesek (prazna)

Kataloška št.:                     262 392 000

Kamen za obtežitev
pocinkan kovček s 15 kamni, ca. 22
kg.

Kataloška št.:                     262 378 000

pritisno kladivo

300 x 120 x 25 mm           262 380 000

pritisna pluta
z zaokroženimi robovi

300 x 137 x 25/40            262 381 000

pritisna pluta
z lesenim ročajem

pritisni valji

S snemajočim ročajem, galvansko pocinkanimi valji in z zaščitnimi kapami*
(* samo pri 30 in 50 kg valjih)

Kataloška št.:                     262 390 000

pritisni valj 30 kg

Kataloška št.:                     262 395 000

podvozje

za valje 50 + 80 kg

Kataloška št.:                     262 390 015

Zaščitne vozne kape Ø 120 mm, par

za valje 30 + 50 kg

posebni pribor

3-členi
teža                                                        ca. 30 kg
premer valja-Ø                                       120 mm
Skupna širina                                   ca. 310 mm

tehnični podatki                                     

tehnični podatki                                     

tehnični podatki                                     

Kataloška št.:                     262 391 000

pritisni valj 50 kg

4-členi
teža                                                        ca. 50 kg
premer valja-Ø                                       120 mm
Skupna širina                                   ca. 510 mm

Kataloška št.:                     262 400 000

pritisni valj 80 kg

4-členi
teža                                                        ca. 80 kg
premer valja-Ø                                       160 mm
Skupna širina                                   ca. 510 mm
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pRipoMočKi Za polaganje

160 mm                             262 455 000

200 mm                             262 456 000

Klešče

300 g                                 262 461 000

500 g                                 262 463 000

Ključavničarsko kladivo

črno                                   262 467 000

belo, ne pušča barve          262 468 000

Kladivo iz gume

30 m                                  262 420 000

Udarna vrvica s kovinskim
ohišjem

belo                                   262 421 000

Modro                               262 422 000

za napolniti  - steklenica 230 g

Univerzalna naprava za izrezovanje
letev v kotih in vogalih tip 1001

naprava za rezanje
za ravno rezanje zaključnih letev

Kataloška št.:                     222 436 000

naprava za izrezovanje v
vogalih
naprava primerna za gardinia
zaključne letve

primerna za zaključne kotne letve S 40/22

Kataloška št.:                     222 434 000

naprava za izrezovanje v
vogalih 
naprava primerna za bolta
zaključne letve

Kataloška št.:                     222 434 500

Kataloška št.:                     222 428 001

Kataloška št.:                     222 428 006

Kataloška št.:                     222 436 015

Rezervni deli

Ročaj(kratek in dolg del) komplet z vzmetjo

za star in nov model tip 1000 štance

Kataloška št.:                     222 436 010

pritisni nastavek 
za design obloge 2-3mm

plastične, par

Rezervna vzmet

Rezervno rezilo 100 mm                        

Kataloška št.                      222 435 000

Montaža zaključnih
letev

Univerzalna naprava za rezanje

specialna prekrivna folija
CoveRtaC

oprijemljiva folija, pri odstranje-
vanju ne pušča sledi.

za zaščito talnih oblog pri
obnavljanju prostorov, enostavno
polaganje z odvijalno napravo.

(primerna samo za tekstilne talne obloge,
največ za 2 tedna)

Kataloška št.:                     896 000 000

Kataloška št.:                     896 100 000

specialna pokrivna folija CoveRtaC

Širina 60 cm, Dolžina 100 m

Zaščita talnih oblog
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električni spenjalniki za profesionalno uporabo: Me 80 - Me 4000 - Me 4/606- Me 30 
notranji oblikovalci, dekoraterji, polagalci talnih oblog in mizarji že leta uporabljajo pri svojem delu te naprave na gradbiščih, kot tudi v
delavnicah.

vse te naprave ne povzročajo vibracij ali udarcev. ohišja so izdelana iz kvalitetnega pvC materiala ojačanega s steklenimi vlakni. priključek
230 v, dobava v transportnem kovčku.

16 mm (10.000)                 571 461 216

Kataloška št.:                     571 461 000

20 mm (10.000)                 571 461 220

18 mm (5.000)                   571 462 218

23 mm (5.000)                   571 462 224

25 mm (5.000)                   571 462 225

Me 4000
spenjalnik za sponke

za vsa tapetniška dela. za pritrjevanje tekstilnih talnih
oblog in okrasnih letev.

za zabijanje sponk v vezan les, iverne in panelne plošče.

Me 80
spenjalnik za sponke

že leta se uporablja v tapetniški stroki.

Kataloška št.:                     571 462 000

Kataloška št.:                     571 460 000

Me 4/606
spenjalnik za sponke in žebljičke

večnamenski spenjalnik za sponke in žebljičke.
za pritrjevanje prešanih ivernih in vezanih plošč. 

za visoko tkane preproge in druge različne talne
obloge.

Kataloška št.:                     571 463 000

Me 30
spenjalnik za žebljičke
za pritrditev laminata, profilov, letev in drugih
zaključkov.

opremljen z zaščitno gumo za preprečevanje poš-
kodb na delovni površini.

natančno zabijanje žebljičkov, da so skoraj nevidni.

sponke za Me 4000

(pakiranje v kosih)

sponke za Me 4/606

(pakiranje v kosih)

žebljički za Me 4/606

(pakiranje v kosih)

15 mm (8.000)                   571 462 115

20 mm (7.000)                   571 462 120

25 mm (5.000)                   571 462 125

30 mm (4.000)                   571 462 130

15 mm (8.000)                   571 462 115

20 mm (7.000)                   571 462 120

25 mm (5.000)                   571 462 125

žebljički za Me 30

(pakiranje v kosih)

8 mm (10.000)                   571 460 208

10 mm (10.000)                 571 460 210

12 mm (10.000)                 571 460 212

14 mm (10.000)                 571 460 214

16 mm (10.000)                 571 460 216

sponke za Me 80

(pakiranje v kosih)

spenjalniKi in napRave Za Zabijanje žebljev
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10.000 kos                         465 006 000

1.000 kos                           465 005 000

porta žebljički, 5 cm

10.000 kos                         465 004 000

1.000 kos                           465 003 000

porta žebljički, 3,8 cm

sponke t-žebljički

žebljički

za porta-žebljičke

sponke

za duo-Fast-spenjalnik 5018, ročno

pištolo lt 850 in spenjalnik na stisnjen

zrak ie-d16 / 1m-d16 / hg6-16

6 mm (paket 5.000)           571 506 000

8 mm (paket 5.000)           571 508 000

10 mm (paket 5.000)         571 510 000

40 mm (paket 7.000)         571 462 140

50 mm (paket 5.000)         571 462 150

t-žebljički Ø 1,2 za spenjalnik

na stisnjen zrak dF50/32sd /

bb-4440 / spenjalnik deb-30,

Fn1850,    spenjalnik impulse

in 

Ro-Ma 50 tg

(pak. v kosih)
15 mm (paket 8.000)        571 462 115

20 mm (paket 7.000)         571 462 120

25 mm (paket 5.000)         571 462 125

30 mm (paket 4.000)         571 462 130

35 mm (paket 5.000)         571 609 000

odstranjevalec sponk-žebljičkov

Kataloška št.:                     571 591 000

sponke

typ 53 za RoCaMa16 / novus j19

8 mm ( 5.000 kos)             571 191 208

10 mm (5.000 kos)            571 191 210

16 mm (4.000 kos)            571 191 216

12 mm (5.000 kos)            571 191 212

14 mm (5.000 kos)            571 191 214

zatiči za RoCaMa 16              (ve in Stk)
15 mm (8.000)                   571 462 115

spenjalniKi in napRave Za Zabijanje žebljev

Ročni spenjalnik RoCaMa 16
za profesionalno uporabo, za sponke in žebljičke 
- kovinska izvedba
- globina je brezstopenjsko nastavljiva
- majhen in priročen

(teža samo 670 gr)

Kataloška št.:                    571 191 000

6 mm (paket s 5.000 kos)  237 504 206

8 mm (paket s 5.000 kos)  237 504 208

10 mm (paket s 5.000 kos)237 504 210

sponke za ročno kladivo MaRt 50

tjep-sponke

19 mm (paket  2.000 )       221 912 000

25 mm (paket  2.000)        221 913 000Kataloška št.:                     221 900 000

tjep-spenjalnik
priročna naprava za pritrjevanje oblog, letev, ivernih plošč, vezanih plošč,
plošč iz trdih vlaken in mavčnih plošč.

Ročno kladivo za
sponke MaRt 50
za tanjše materiale, kot npr. za
pritrjevanje filca na podlogo.

Kataloška št.:                     237 504 000

Kataloška št.:                     571 870 000

spenjalnik na stisnjen
zrak Ro-Ma 50 tg

Dobava v kompletu s transportnim kovčkom

Kataloška št.:                     571 501 000

4 m / 9 mm                      571 415 000

pribor

Komplet pribor vsebuje

Spiralna cev

10m cevi za stisnjen zrak 9mm, hitra sklopka
in priključek cevi

15 mm (6.100)                   571 464 115

20 mm (6.100)                   571 464 120

25 mm (6.100)                   571 464 125

30 mm (6.100)                   571 464 130

žebljički za Met 30/08

15 - 30 mm

(pak. v kosih)

Kataloška št.:                     571 910 000

naprava za zabijanje sponk
Fn 1850
nov design

-    enostavna nastavitev globine zabijanja
-    loputa za hitro zapiranje
-    za žeblje Ø1,2 l 15-50 mm
Dobava v novem kvalitetnem kovčku

Kataloška št.:                     571 910 010

spiralna zračna cev 

s standardno sklopko, 5m

Kataloška št.:                     571 910 020

visoko kvalitetna spiralna zračna cev z

varnostno sklopko, 6m

Rezervni deli 

15 mm (8.000)                   571 462 115

20 mm (7.000)                   571 462 120

25 mm (5.000)                   571 462 125

30 mm (4.000)                   571 462 130

40 mm (7.000)                   571 462 140

50 mm (5.000)                   571 462 150

žebljički za Ro-Ma 50 tg und Fn1850
15 - 50 mm    (pak. v kosih)
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spenjalnik impulse iM 50 F18 lithium
brez cevi in kabla!!  ...enostavneje in hitreje ne gre!
povečana zmogljivost baterije - 6000 vbodov- litijska tehnologija
!!

prednosti
- brez cevi in kabla 
- takoj uporaben
- moč kot pri spenjalniku

na stisnjen zrak 
- lahek in robusten
- nastavljiva globina zabijanja 
- 100.000-krat preverjeno zanesljiv

način uporabe
pri namestitvi aparata na mesto zabijanja
se vbrizga mala količina eksplozivnega plina
v komoro. S pritiskom na gumb se prižge iskra, 
ki povzroči eksplozijo in s tem delovanje bata. 

aparat ima enako moč kot aparat na stisnjen zrak. 

Uporaba:
Montaža letev-tudi na stene-razna druga montažna dela.

za poklicno delo:
zaključna dela v gradbeništvu-polagalci talnih oblog, mizarji, pleskarji,
opremljevalci gledališč in razstavnih prostorov...

Kataloška št.:                     571 930 000

Dobava
Spenjalnik impulse iM50 F18 lithium v
kovčku, 1 litijska-baterija, 
1 polnilec za baterijo, 1 zaščitna očala

teža                                                              2,1 kg
višina x Dolžina                           290 x 275 mm
Dolžina žeblja                 16 - 50 mm (typ F18)
Debelina žeblja                                   Ø 1,2 mm
Glava žeblja                                         Ø 1,6 mm
zmogljivost
- polnjenje                                         100 žebljev
- 1 vžigalna celica         ca.           1000 žebljev
- baterija                    ca. 6000 žebljev

potrošni material

pakiranje po 2000 žebljev in

2 plinske ampule
dolžina žeblja 16 mm        571 900 050

plinske ampule

(pakiranje po 2 kosa)
Kataloška št.:                     571 900 060

Rezervne baterije-prejšnji model iM 50

F18

Kataloška št.:                     571 900 061

dolžina žeblja 25 mm        571 900 051

dolžina žeblja 32 mm        571 900 052

dolžina žeblja 38 mm        571 900 053

dolžina žeblja 50 mm        571 900 054

pakiranje po 2000 žebljev in 

2 plinske ampule- v2a nerjaveči

dolžina žeblja 16 mm        571 900 080

dolžina žeblja 25 mm        571 900 081

dolžina žeblja 32 mm        571 900 082

dolžina žeblja 38 mm        571 900 083

t-žeblji so uporabni posamezno 16-50 mm
(glej stran 95)

dolžina žeblja 50 mm        571 900 084

servisni kovček
vsebina po 1 kos: t22 varovalka za vijake,
čistilni sprej 300ml, olje 115ml, čistilni čopič,
imbus ključ 4 mm, imbus ključ 9/64 ", križni
izvijač ph 2, 1 navodila za čiščenje

Kataloška št.:                     571 900 116

Rezervne litijske baterije iM 50 F18

Kataloška št.:                     571 900 066

polnilec za litijske baterije  iM 50 F18 

Kataloška št.:                     571 900 067

tehnični podatki                                     

priključek:                                                    230 v
Moč motorja:                                         0,75 kW
Motor:                                                    brez olja
Max. pritisk:                                                 8 bar
Sesalna moč:                                      115 l/min.
polnilna zmogljivost (8 bar):             80 l/min.
kapaciteta posode:                                         6 l
teža:                                                             15 kg

tehnični podatki                                     

Kataloška št.:                     223 400 500

Kompresor
proline 115 silent

Komplet-seti

set Kompresor & 
zabijalec sponk Fn 1850
vsebuje:
- paslode kompresor proline 115 Silent 
- zabijalec sponk Fn 1850
- Spiralna cev z navadno sklopko, 5m
- sponke Fn 19 mm (5000 kos)

Kataloška št.:                     223 410 500

Kataloška št.:                     223 400 000

priključek:                                                   230 v
Moč motorja                                         0,75 kW
Motor:                                                    brez olja
polnilna zmogljivost (8 bar):          105 l/min.
kapaciteta posode:                                        6 l
teža:                                                              15 kg

tehnični podatki                                     

Kompresor
leonardo extra silent

Kataloška št.:                     223 410 000

set silent-Kompresor &
zabijalec sponk Fn 1850
vsebuje:
- kompresor leonardo extra silent
- paslode zabijalec sponk Fn 1850
- visoko kvalitetna spiralna zračna cev z varnost-
no sponko, 6m
- sponke Fn 19 mm (5000 kos)

spenjalniKi in napRave Za Zabijanje žebljev
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vodilo za liste

za materiale

do 130 mm                        572 000 006

do 200 mm                        572 000 007

do 300 mm                        572 000 008

žaga za moltopren
je dobavljiva z različno dolgimi listi, za
različne debeline materialov. največja
debelina reza je do 300 mm.

Kataloška št.:                     572 000 000

listi za rezanje, par

za materiale

do 130 mm                        572 000 002

do 200 mm                        572 000 003

do 300 mm                        572 000 004

Dobava brez listov za rezanje in brez vodila
za liste

vakuumska naprava
za dvigovanje talnih plošč, obloženih z gladko površino, kot so pvC, linolej
ali keramika.

naprava za dvigovanje talnih plošč
obloženih s tekstilno oblogo

naprave za nošenje in dvigovanje

dvoglava vakuumska naprava
za transport panelnih plošč in
polaganje talnih plošč.

Kataloška št.:                     262 425 500

Kataloška št.:                     262 428 200

Kataloška št.:                     262 428 100

Kataloška št.:                     262 428 000

Dobava par

držalo za nošenje dUoplaC
Držalo je izdelano iz jeklene cevi, lakirano, ima z gumo obložene držaje.

2-stopenjski vijačnik  ali 10,8 g

s tem kompaktnim in izjemno zmogljivim vijačnikom lahko mon-
terji delajo hitro in natančno. 
novo 2 stopnji !

zaradi posebnih litij- ionskih baterij je
vijačnik hiter in vzdržljiv. pogosto polnjen-
je baterij ni potrebno- 

vgrajena leD-lučka omogoča natančno
delo tudi v temnejših prostorih. zaradi
majhne teže in priročnosti je idealen part-
ner pri vseh delih.

prednosti:
- 20 stopenj vrtilnega momenta
- brez ključa, z blokado vrtenja
- zamenljive litijsko ionske baterije 1,3 ah
- brez spominskega učinka
- vgrajena leD-lučka
- hiter polnilec baterij (čas polnjenja 60 min)
- ergonomska oblika, ne drsi, mehak oprijem, 

prijetna uporaba
- idealna za vrtanje v les, vezane plošče, plastiko 

in kovino.

Dobava v plastičnem transportnem kovčku,
2 baterije, 1 polnilec, 1 leD svetilka, vrtalni
set

napetost baterij                                        10,8 v
kapaciteta baterije                                   1,3 ah
zagonska moč                                           38 nm
nastavitev vrtljajev                                     20+1
št.vrtljaj.v pr.teku 1.prestava         0-345 /min
št.vrtljaj.v pr.teku 2.prestava     0-1240 / min
vpenjalna glava                                0,8-10 mm
teža z baterijo                                         1,10 kg

tehnični podatKi

Kataloška št.:                    575 300 200

rezervne baterije 10,8 v
Kataloška št.:                     575 300 101

vključuje dodatno leD-lučko

vgrajena 
leD-lučka

posebni pRipoMočKi
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vsebuje:

odpirajoča sprednja stena z 11
elastičnimi trakovi. zadnja stena
ima 8 nastavljivih zank. Dno je ojačano
z nelomljivo plastiko, pokrov z dvema
zapiraloma.

torba za orodje neW Classic

serija neW ClassiC
narejena za potrebe obrtnikov s specifičnimi potrebami.

-    odporno usnje 
-    ojačana z aluminijem
-    močni ročaji, ojačani s kovino 
-    zapirala s ključavnico 
-    ojačano dno
-    posebej robustna
-    ugodno razmerje med ceno in kvaliteto 
-    notranjost dobro opremljena 
-    zelo stabilna
-    odporna proti vlagi

serija top line
serija top line je namenjena za profesionalno uporabo. Zelo
robustna, vzdržljiva in funkcionalna. Zaradi sistema držal za orodja
Cp-7 lahko torbo poljubno opremimo. 

-    posebej debelo in vzdržljivo usnje 
-    ojačane stranske stene in aluminijasti vogali 
-    enostaven prenos, ergonomsko oblikovani ročaji, ki so delno

oblazinjeni in ojačani s kovino 
-    zapirala s ključavnico
-    ojačano dno
-    trdne stranice iz posebnega materiala
-    poljubno opremljena z orodjem, sistem Cp-7

serija ClassiC-light 
lahka in poceni. namenjena za dnevno in komercialno uporabo. 

komplet opremljena

dobava brez orodja

Kataloška št.:                     262 438 000 Kataloška št.:                     262 610 900

ClassiC-light torba za orodje
brez vmesne stene
-    sprednja stena z 11 žepi
-    zadnja stena z 9 žepi
-    sprednji žep
-    sistem hitrega zaklepanja
-    ročka

dobava brez orodja

Kataloška št.:                     262 443 800

torba za orodje neW ClassiC 

Sprednji in zadnji del se lahko delno odpre, imata po 8 zank za orodje.
Sredinska stena se lahko odstrani, ima 10 zank za orodje. na sprednji in
zadnji strani so zapirala.

1 trgalna naprava
1 ročno strgalo allway
1 paket rezil allway (10 kos)
1 nakolenčniki-gumijasti (par)
1 škarje-Miniket
1 škarje za nitke (na 3 prste)
1 klešče
1 kladivo 300 g
1 zložljiv meter
1 pritisno kladivo
2 sponke za stik
1 pritisni valjček-multi combi
1 šilo
1 udarna vrvica
1 apno za polnjenje modro
1 Silver nož (rdeč)
1 Silver nož (rumen)

100 trapeznih rezil
100 kljukastih rezil

1 rezilo za žago, za les
1 rezilo za žago, za kovino
1 lopatica za nanos lepila 21 cm

10 listov za lopatice a2 21 cm
10 listov za lopatice B1 21 cm

1 ročni brusni kamen
1 orodje za puljenje žebljev

Kataloška št.:                     262 445 000

torba za orodje top line

Brez stene v sredini
Sprednja stena z delnim odpiranjem in držalom za orodje 1 Cp-7 Ø 26 mm,
zadnja stena z držalom za orodje1 Cp-7 Ø 15 mm. Sprednji žep z zapiralo-
ma.

dobava brez orodja

Kataloška št.:                    262 446 500

dobava brez orodja

Material                         črno industrijsko usnje
Dimenzije(znotraj)          420 x 165 x 278 mm
teža                                                             1,4 kg

tehnični podatki                                     

Material                                               črno usnje
notranje mere                 440 x 185 x 300 mm
teža                                                             2,9 kg

tehnični podatki                                     

Material                                               črno usnje
notranje mere                 440 x 185 x 300 mm
teža                                                             2,9 kg

tehnični podatki                                     

Material                                  črno goveje usnje
Dimenzije(znotraj)          390 x 185 x 310 mm
teža                                                             2,8 kg

tehnični podatki                                     

toRbe Za oRodje
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systainer ii® (t-loc)
za ročni varilni aparat/za napravo
za konfekcioniranje
višina:                                                  157,5 mm
notranje mere vxŠxt:       127,5x383x267 mm
Dobava brez vložkov 

systainer i® (t-loc)
za varjenje set
višina:                                                     105 mm
notranje mere vxŠxt:           75x383x273 mm
Dobava brez vložkov 

Kataloška št.:                     262 429 200

Kataloška št.:                     262 429 100

systainer iii® (t-loc)
za kFU / Door triMMer
višina:                                                     210 mm
notranje mere vxŠxt:        180x382x266 mm
Dobava brez vložkov

Kataloška št.:                     262 429 300

systainer iv®(t-loc)
za hF125, hFS
višina:                                                     315 mm
notranje mere vxŠxt:        285x382x266 mm
Dobava brez vložkov

Kataloška št.:                     262 429 400

systainer v® (t-loc)
za Gap-Fill-kartuše
teža                                                             2,7 kg
višina                                                      420 mm
notranje mere vxŠxt          384x381x265 mm
Dobava brez vložkov za kartuše 

voziček sYs-CaRt
enostavno, hitro in varno spajanje
systainer kovčkov za lahek trans-
port.
Mere vxŠxt:                          157x519x365 mm
nosilnost:                                             do 100 kg
kolesca-Ø:                                              100 mm
teža:                                                         2,86 kg

Kataloška št.:                     262 429 500

Kataloška št.:                     262 429 000

Maxi-systainer iii®
za hF 150
višina:                                                     210 mm
notranje mere vxŠxt:        168x545x330 mm
Dobava brez vložkov

Kataloška št.:                     114 100 310

dobava brez orodja

pRoFi line škatla za orodje

1 vgrajen ročaj s funkcijo blokade
2 zapirala
1 manjši predalnik, odstranljiv
1 odstranljivi pladenj

Kataloška št.:                     262 439 900

top line torba 

4-delni predalnik
-    prednja stena se odpira, srednja stena z držalom za
orodje 1 Cp-7 fi Ø 15 mm
-    zadnja stena se delno odpira in ima držalo
za orodje 1 Cp-7 fi Ø 26 mm 
-    vložek za nošenje
-    vložek razdeljen na manjše predalčke
-    zapirala

Kataloška št.:                     262 449 000

dobava brez orodja

torba za orodje  neW ClassiC

5-delni predalnik 

-    prednja stena se odpre 
-    prostor za majhne dele  
-    40 mm prtljažnega prostora
-    predali
-    hitre ključavnice

dobava brez orodja

Kataloška št.:                     262 440 500

Material                                  črno goveje usnje
notranje mere                 410 x 190 x 280 mm
teža                                                             4,6 kg

tehnični podatki                                     

Material                                            polipropilen
notranje mere                 530 x 220 x 260 mm
teža                                                           3,06 kg

tehnični podatki                                     

Material                         črno industrijsko usnje
notranje mere                 410 x 170 x 310 mm
teža                                                             3,7 kg

tehnični podatki                                     

serija pRoFi 
-    plastičen kovček odporen na olje in kemikalije 
-    srednje velik z veliko kapaciteto 

torba za orodje
S številnimi možnostmi za hrambo orodja še posebej primerna za polagalce talnih
oblog.

zunaj ima torba 15 žepov za različna orodja, znotraj pa 22 praktičnih predalčkov.
opremljena je s pasovi za nošenje teleskopskih palic vodne tehtnice in drugih daljših
orodij, ki so predolga za torbo.

torba je lahko prenosljiva zaradi svojih ergonomsko oblikovanih ročajev iz kovine.

Kataloška št.:                     262 443 700

dobava brez orodja

Material                                       600D poliester
Mere DxŠxv                     600 x 300 x 300 mm
teža                                                                3 kg

tehnični podatki                                     

toRbe Za oRodje sYstaineR
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Dobava komplet z baterijami 4x1,5 vaa in
zaščitna očala
Kataloška št.:                     270 591 000

Dobava komplet z baterijama 2x1,5 v aa

Kataloška št.:                     270 581 000

Kataloška št.:                     270 517 300

drugi modeli na zahtevo

Dobava komplet s škatlico, zaponka za pas in
baterije

Dobava komplet s škatlico, zaponka za pas in
baterije

Kataloška št.:                     270 516 600

Kataloška št.:                     270 516 700

Dobava komplet s škatlico, zaponka za pas in
baterije

Dobava komplet s škatlico, zaponka za pas in
baterije

Kataloška št.:                     270 517 200

5 m, 22 mm                       262 480 000

5 m, 25 mm                       262 481 000

Merilni trak Kds

5 m, 19 mm                       262 483 000

8 m, 25 mm                       262 484 000

Merilni trak popUlaR
Merilni trak je polakiran z rumeno barvo, na koncu ima drsni kavelj.
zaradi anti-reflect premaza ne pride do zrcaljenja.

10 m                                  262 418 200

30 m                                  262 418 300

Merilni trak (steklena
vlakna)

Kataloška št.:                     262 417 000

Kvalitetni zložljivi meter
iz plastike, ne lomljiv
dolžina 2m

Kataloška št.:                     270 537 100

Zaščitna očala 
za boljšo vidljivost laserskih žarkov
zaradi obarvanih stekel očal se izboljša vidljivost
laserskih žarkov ali laserske točke pri dnevni svet-
lobi.

tehnični podatKi                               

tehnični podatKi                               

laserski merilnik za križne linije FCl
merilnik križnih linij

-    križ pokaže stičišče v vseh okoliščinah
-    individualna izbira linij 

področje uporabe                  r 10 m / po linie
Delovna temperatura -10+50°Ctoleranca
merjen max                  ±0,030 mm/m (0,017°)
velikost                                55 x 235 x 115 mm
Baterije                                              4 x 1,5vaa 
čas delovanja(20°)                                        16h
teža                                                              650 g

laserski merilnik za linije X2
laserski sistem, ki se uravna sam ±5
-    dolga življenjska doba tudi pri vlažnih/

prašnih delovnih pogojih
-    pri transportu se diode ne poškodujejo
-    prihranek časa zaradi samo uravnavanja 
-    uporaben tudi na podnožju

področje uporabe                                 r = 15 m
Delovna temperatura                      0 do +40°C
toleranca merjenja         ±1,0 mm/m (0,057°)
velikost                               120 x 65 x 105 mm
Baterije                                              2 x 1,5vaa 
čas delovanja (20°)                                       12h
teža                                                              400 g

Merilna natančnost                                ± 1 mm 
Merilni doseg                                      do 200 m 
Merske enote                                   m, ft, in, yd
območje merjenja naklona                       360°
power range tehnologija                             Da
Brezplačna programska oprema                  Da
komunikacijski vmesnik     Bluetooth® Smart
Merjenja z eno baterijo             do 5000 
priklic zadnjih vrednosti                                30 
Baterije                                    typ aa 2 × 1,5 v 
Mere                                          143×58×29 mm 
teža z baterijami                                       198 g
odpornost na vodo in prah                       ip 65

tehnični podatKi                               

leica disto d510
poglavitne funkcije, kot so barvni zaslon, digitalna kamera z nitnim
križem in 4x povečavo za merjenje na prostem, 360° senzor naklo-
na, popolna odpornost na prah in vodo – ip65, bluetooh smart za
prenos izmerjenih vrednosti na vaš mobilni telefon in še številne
druge funkcionalnosti, vam bodo v pomoč pri
povečanju vaše učinkovitosti.

leica distotM d210
Kompakten in ergonomsko oblikovan ročni laserski
razdaljemer, ki omogoča enostavne in natančne merit-
ve. Zaradi mnogih zelo uporabnih funkcij kot so
seštevanje in odštevanje razdalj, izračun površin in
volumnov, merjenje najkrajše in najdaljše razdalje,
merjenje s pomočjo pitagora funkcije ipd, je leica
disto d210 popoln instrument kadar potrebujete
natančne meritve.

leica distotM d110
leica Disto D110 je najmanjši ročni laserski razdaljamer na
svetu z vgrajeno Bluetooth Smart tehnologijo. z uporabo
natančnih meritev in brezplačne aplikacije leica Disto
Sketch lahko uporabnik izdela poljubne tlorise in skice
objektov na pametnem telefonu ali tablici.
odpornost na vodo in prah ip54.

Merilna natančnost                                ± 1 mm
Merilni doseg                                        do 80 m
enote                              0.00, 0.000, 0.0000 m
razdalja v m                                 10, 50, 100 m
laserska pika v mm                     6, 30, 60 mm
odpornost na vodo in prah                       ip54
Merjenja z eno baterijo            do 5000
Baterije                                  typ aaa 2 × 1,5 v
Mere                                          114×50×27 mm
teža z baterijami                                       126 g

Merilna natančnost                            ± 1,5 mm
Merilni doseg                                     0,2 - 60 m
Merilne enote                                        m, ft, in
power range tehnologija                             Da
visokoločljivi lCD zaslon                               Da
Brezplačna programska oprema                  Da
komunikacijski vmesnik Bluetooth® Smart
Merjenja z eno baterijo                       do 5000
Baterije                                  typ aaa 2 × 1,5 v
Mere                                          120×37×23 mm
teža z baterijami                                          92 g

tehnični podatKi

tehnični podatKi

leica disto™ X310
novi leica disto ™ X310 je edini laserski razdaljemer ki je nepre-
pusten za prah in zaščiten pred vodnimi curki - do ip 65.
Razdaljemer prenese padec z do 2 m višine. Zaradi vgrajenega
senzorja nagiba, lahko popolnoma natančno izvajamo posredne
meritve razdalj in višin.
leica disto ™ X310 - zagotavlja zanesljive meritve,
tudi v najtežjih pogojih.

Merilna natančnost                                ± 1 mm
Merilni doseg                                         do 80 m
enote                              0.00, 0.000, 0.0000 m
razdalja v m                                 10, 50, 100 m
laserska pika v mm                     6, 30, 60 mm
odposrnost na vodo in prah                     ip65
Merjenja z eno baterijo            do 5000
Baterije                                  typ aaa 2 × 1,5 v
Mere                                          122×55×31 mm
teža z baterijami                                       155 g

tehnični podatKi

MeRilne tehniKe




