
Vneste do svojho života farbu!

Sada trojuholníkov – 2. generácie 
rozmer panelu: 200 x 230 x 6 mm, 240 V, 1,7 W, 1200 – 6500 K, RGBW, dotykový snímač, fixácia farieb, ovládanie 
farieb RGBW, stmievateľné, farba: biela, životnosť 25000 hodín 
štartovacie sady: 
27888746 4-dielna 105,-
27888755 9-dielna 212,-
27885987 15-dielna 316,-
rozširujúca sada: 
panely fungujú iba dokopy s riadiacou jednotkou Nanoleaf 
27885996  3-dielna 65,-

Všetky moduly majú kontrolu farieb RGBW a zaintegrovanú funkciu synchronizácie s hudbou. Spolupracuje s Alexou, 
Apple Home Kit, Samsung Smartthings, Google Assistant a IFTTT. Ovládateľné tiež prostredníctvom aplikácie Nanoleaf 
alebo prostredníctvom diaľkového ovládania Nanoleaf.

Inteligentný modulárny osvetľovací systém Nanoleaf

štartovacia sada od

105,-

NOVINKA
v sortimente

www.bauhaus.skOktóber 2021 (platí od 27. 9. do 31. 10. 2021)

Monitor kvality 
vzduchu WL1030   

28277903 

rozmery: 50 x 94 x 145 mm, 
kontrola koncentrácie CO2  
v ovzduší, zobrazenie  
teploty a vlhkosti  
v interiéri, ukazovateľ 
podľa farieb, nastaviteľný 
alarm, uloženie hodnôt za 
24 hod., digitálny displej 
s možnosťou nastavenia 
jasu

Zváračka na plastové potrubia  
23191512 

vhodná na termoplastické rúrky s ∅∅ 16 – 32 mm, 230 V / 1000 W, taviaca 
teplota až 300 °C, v balení: 4x nadstavec, 2x inbus kľúč, 8x upevňovacia 
skrutka, 1x stojanček, v plechovom kufri, 5 rokov záruka

Sprej s metalickým  
efektom   
napr. 26021520 

400 ml, syntetická  
vrchná farba, vysoko  
kvalitné kovové  
pigmenty, vytvára  
veľmi efektný matný  
metalický vzhľad,  
4 odtiene

89,- 7,99 43,95



2

VYMENITEĽNÉ 
ZDROJE

Séria bodových svietidiel
E14, prevedenie: oceľ, farba: zlatá / čierna

1-spot, rozmery: š 13 x d 14 x v 16 cm, max. 25 W  27291502 21,-
2-spot, rozmery: š 13 x d 30 x v 19 cm, 2x max. 25 W 27291511 41,-
3-spot, rozmery: ∅∅ 25 x v 19 cm, 3x max. 25 W , bez vyobrazenia 27291520 58,-
4-spot, rozmery: š 13 x d 72 x v 19 cm, 4x max. 25 W 27287097 76,-4

3

2

1

Séria bodových svietidiel
E14, prevedenie: ocel, farba: zlatá / čierna

1-spot, rozmery: š 9 x d 15,5 x v 11 cm, max. 40 W  27284690 17,-
2-spot, rozmery: š 9 x d 29 x v 22 cm, 2x max. 40 W, bez vyobrazenia 27291566 31,-
3-spot, rozmery: ∅∅ 25 x v 22 cm, 3x max. 40 W  27291575 49,-
4-spot, rozmery: š 9 x d 70 x v 22 cm, 4x max. 40 W 27291584 60,-4

3

2

1

Stojanová lampa
27271753

rozmery: š 15 x h 15 x v 118 cm, 
E27, 2x max. 60 W, prevedenie: 
textil, farba: čierna / zlatá

78,-

Závesné svietidlo
25887224

rozmery: ∅∅ 40 x v 140 cm, E27, 
max. 60 W, prevedenie: textil, 
farba: čierna / zlatá

52,-

Nástenné svietidlo
25885219

rozmery: š 15 x h 19 x v 26 cm,  
E14, max. 40 W, prevedenie: 
textil, farba: čierna / zlatá

29,95

Stolná lampa
27291308

rozmery: š 11 x h 11 x v 25 cm,  
E14, max. 40 W, prevedenie: 
textil, farba: čierna / zlatá

23,50

Stolná lampa
25871847

rozmery: ∅∅ 15 x v 35 cm, E14, 
max. 40 W, prevedenie: textil, 
farba: čierna / zlatá

23,50

Závesné svietidlo  
28734921 

rozmery: ∅∅ 42 x v 120 cm, E27, max. 60 W,  
prevedenie: kov, farba: čierna

81,-

Stropné svietidlo  
28734745 

rozmery: d 75 x š 20 x v 22,5 cm, E27, 
4x max. 60 W, prevedenie: kov / drevo, 
farba: čierna, bez vyobrazenia

110,-

Stolná lampa  
28734903 

rozmery: d 17 x š 17 x v 20 cm, E27,  
max. 60 W, prevedenie: kov / drevo, 
farba: čierna

46,-

Závesné svietidlo  
28734912 

rozmery: v 120 x d 80 cm, E27, 4x max. 60 W, prevedenie:  
kov / drevo, farba: čierna 

122,-

Závesné svietidlo  
28734736 

rozmery: d 75 x š 20 x v 120 cm, E27, 4x max. 60 W, prevedenie: 
kov / drevo, farba: čierna

110,-

1
12
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ZDROJE
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3Všetky svietidlá na tejto dvojstrane sú bez zdrojov, zdroje je možné meniť, trieda en. účinnosti A až G.

VYMENITEĽNÉ 
ZDROJE

Séria svietidiel
E27, prevedenie: oceľ, drevo, farba: čierna / hnedá 

stolová lampa, rozmery: ∅∅ 18 x v 57 cm, 28 W   

27074022 61,-
závesné, rozmery: ∅∅ 30 x v 110 cm, 28 W, bez vyobrazenia  

27075104 88,90

závesné, rozmery: š 20 x d 90 x v 110 cm, 3x 28 W  

27075113 149,-
stojanová lampa, rozmery: ∅∅ 30 x v 110 cm, 28 W 

27074031 129,-

1

2

3

4

Závesné svietidlo
rozmery: ∅∅ 26,5 x v 120 cm, 
E27, 40 W, prevedenie: kov,  
farba: biela / sivá / čierna   
27197406  biela 39,-
27284672   čierna  39,-
27197415   sivá  48,-

4

3

v industriálnom štýle
Svietidlá  

pre všetky 
industriálne 

svietidlá platí:

6

1

VYMENITEĽNÉ 
ZDROJE

1

2

4

3

Séria dizajnových svietidiel
E27, prevedenie: kov / drevo , farba: čierna / hnedá

nástenné, rozmery: d 6,5 x v 21,5 cm, 10 W  25662209 24,90

stropné, rozmery: š 10,5 x d 55 x v 25 – 93 cm, 3x 10 W 25977444 69,-
stojanové, rozmery: ∅∅ 30,5 x š 25 x v 166,5 cm, 2x 10 W 25978243 65,-
závesné, rozmery: š 10 x d 100 x v 100 – 170 cm, 6x 10 W 25662193 89,-

1

2

3

4

vo vintage štýle
Svietidlá 

Séria bodových svietidiel
E27, prevedenie: oceľ / drevo, farba: hnedá / čierna  

1-spot, rozmery: š 5 x h 5 x v 16,5 cm, 10 W 26125495   17,-
stolná lampa, rozmery: š 17,5 x h 15,5 x v 50 cm, 10 W 25662218   39,90

2-spot, rozmery: š 5 x d 30 cm, 2x 60 W 26135582    34,-
3-spot, rozmery: š 5 x d 48 cm, 3x 60 W   26136798    54,-
4-spot, rozmery: š 5 x d 63 cm, 4x 60 W 26133294    68,-

6

7

8

9

5

7

9

8

6
5

pre všetky  
vintage  

svietidlá platí:

Séria bodových svietidiel
E27, prevedenie: oceľ, farba: hnedá / antracit / krémová 

1-spot, rozmery: h 14 x v 20 cm, 25 W, bez vyobrazenia   
27794676 24,50

2-spot, rozmery: d 48 x h 14 x v 24 cm, 2x 40 W    
27774881 49,-
3-spot, rozmery: d 67 x h 14 x v 24 cm, 3x 40 W,  
bez vyobrazenia   
27764864  76,-

5

6

7
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svetlo budúcnosti

Skyler Star RGB
25942682

rozmery: ∅∅  74 x v 10 cm, 80 W, 4200 lm, 3000 – 6500 K, LED RGB, plastový kryt  
s mnohými malými trblietkami, funkcia Sleep Mode, stmievateľné 10 – 100 %,  
vr. diaľkového ovládania, vr. zdroja, zdroj nie je možné meniť, trieda en. účinnosti B

99,-

LED stropné svietidlo
27866663 / 27854686

rozmery: š 42 x d 105 x v 6 cm, 60 W, 6500 lm, plynule 
nastaviteľná farba svetla 3000 – 6500 K, prevedenie: kov,  
farba: antracit / biela, stmievateľné, vr. diaľkového ovládania,  
vr. zdrojov, zdroje nie je možné meniť, trieda en. účinnosti B až D 

129,-

LED stropné svietidlo
28332051

rozmery: 48 x 48 x 8,5 cm, 90 W, 6300 lm, nastaviteľná teplota svetla 3000 – 6500 K,  
prevedenie: plast / kov, farba: biela, životnosť  30000 hod., vr. diaľkového ovládania,  
vr. zdroja, zdroj nie je možné meniť, trieda en. účinnosti B

∅ ∅ 74 cm

Stropné svietidlá

Skyler Flat
25681347

rozmery: ∅∅ 74 x v 10 cm, 55 W, 3600 – 3900 lm, plynule nastaviteľná teplota svetla 
3000 – 6500 K, prevedenie: plast, farba: biela, stmievateľné, funkcia režimu spánku,  
vr. diaľkového ovládania, životnosť 15000 hod., vr. zdroja, zdroj nie je možné meniť, 
trieda en. účinnosti B

83,-
Ledvance
25233535 / 25230749

rozmery:  ∅∅  31 x v 8,5 cm, 17 W, 1000 lm / ∅∅ 41 x v 8,5 cm, 22 W, 1400 lm, plynule nastaviteľná 
teplota svetla 2700 – 6000 K, prevedenie: hliník, farba: biela, stmievateľné, životnosť  25000 hod., 
vr. zdroja, zdroj nie je možné meniť, trieda en. účinnosti B

∅ ∅ 31 / 41 cm

∅ ∅ 74 cm

od

36,90

LED závesné svietidlo
24916639 

rozmery: š 8 x d 100 x v 120 cm, 3x 13 W, 3900 lm, 3000 K, 
prevedenie: oceľ, hliník / chróm, vr. zdrojov, zdroje nie je 
možné meniť, trieda en. účinnosti B až D

LED závesné svietidlo
27870503

rozmery: š 12 x d 100 x v 150 cm, 18 W, 1800 lm, plynule 
nastaviteľná farba svetla 3000 – 6500 K, prevedenie:  
kov / sklo, farba: čierna, stmievateľné, vr. zdrojov, zdroje 
nie je možné meniť, trieda en. účinnosti B až D

85,-

164,-
LED stropné svietidlo
27819171

rozmery: š 57,5 x d 35,5 x v 7,5 cm, 25 W, 2600 lm, 3000 K,  
prevedenie: kov / plast, farba: čierna, vr. zdrojov, zdroje 
nie je možné meniť, trieda en. účinnosti B až D

65,-

76,-

Svietidlá

48 x 48 cm



LED žiarovky vintage 
farba zlatá, nestmievateľné

5

1

2

3

Jednoducho si navrhnite svoje vlastné  svietidlo 

LED zdroje so sebou prinášajú obrovskú úsporu 
energie vďaka minimalizácii nákladov na prevádzku. 
LED zdroje sú univerzálne na jednoduché použitie. 
Svietidlá môžu byť ďalej používané aj v prípade 
dosiahnutia životnosti svetelného zdroja.

Výhody LED zdrojov
• vysoká účinnosť

• dlhá životnosť

• kvalita svetla

• jednoduché ovládanie

• ekologická likvidácia

• žiadne UV a infračervené žiarenie

Big Grape
26176697

5 W, E27,  
300 lm, 2700 K

22,90

Edison
24769301

7 W, E27,  
710 lm, 2700 K 

11,50

Globe 25
26199728

5 W, E27,  
250 lm, 2700 K

12,50

S efektom 
plameňa
27871551

0,5 W, E14,  
10 lm, 1500 K

8,95

Edison
26199719

5 W, E27,  
250 lm, 2700 K

11,50

Klasik
26200125

4,5 W, E27,  
420 lm, 2700 K

5,25

Diamant
26160283

4,5 W, E27,  
470 lm, 2700 K

13,90

LED žiarovky 

Filament Edison
26814580

4 W, E27, 470 lm, 
2700 K, tónovaná

5,19

G4
23134784

2 W, G4, 120 lm,  
3000 K, balenie 2 ks

6,25/ 2 ks

Klasik
24603728

11,5 W, E27, 1055 lm, 
2700 K, matná

3,65

Sviečka
25376722

5,7 W, E14, 470 lm, 
2700 K, matná

2,89

Sviečka-filament
24598639

2,1 W, E14, 250 lm, 
2700 K, číra

2,89

1  Vyberte si stropný  
 baldachýn
na výber z 1, 2, 3 alebo 5 rozvodov 
na svietidlo, v rôznych farbách  
a rozmeroch
napr. 25581191

od 4,99

2  Zvoľte si textilný kábel
3x 0,75 mm2, ∅∅ 6 mm, k dispozícii 
rôzne farby, predaj na metráž
napr. 25703807

od 2,75/ bm

3  Zlaďte si objímku
E27, rôzne materiály (plast, drevo, 
alebo kov), k dispozícii v rôznych 
farbách a tvaroch, dizajnové 
prevedenie
napr. 25583717

od 3,85

4  Doplňte LED žiarovku
E27, výber z rôznych tvarov, 
veľkostí a farieb, dostupné aj 
stmievateľné modely 
napr. 27854631

od 12,90

LED klasická žiarovka
23133833

10 W, E27, 806 lm, 2700 K,  
matná, dlhá životnosť  
15000 hod., veľmi nízka 
spotreba energie

Reflektorová
23185001

4 W, GU10, 370 lm, 
6400 K, balenie 2 ks

5,39/ 2 ks

Klasik
24596633

9 W, E27, 806 lm,  
2700 K, balenie 2 ks

6,89/ 2 ks

2,29

FF A
G FF A

G FF A
G FF A

G

FF A
G

FF A
G

FF A
G

FF A
G GG A

G GG A
G

GG A
G

GG A
G

GG A
GEE A

GEE A
G

Udržateľné
prírodyprírody
správanie

na ochranu

Reflektorová
25350896

4 W, GU10, 350 lm, 
2700 K, 120°

2,89

R50
25351084

4 W, E14, 320 lm, 
2700 K, filament

4,95

FF A
G

Kvapka-filament
24599225

2,1 W, E14, 250 lm, 
2700 K, číra

2,99

GG A
G FF A

G

Sviečka-filament
24601403

2 W, E14, 230 lm, 
2700 K, dizajn číra

2,89

Klasik-filament
25372483

7 W, E27, 806 lm, 
2700 K, matná

3,65

EE A
G

FF A
G

GGA
G

4
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Kozubové kachle 
Lekki mastek
27696967 

výkon až 6 kW, výhrevnosť 
až 110 m3, odkúrenie: horné, 
zadné, ∅∅ 150 mm, na drevo 
a drevené brikety, rozmery: 
v 960 x š 490 x h 480 mm, 
prevedenie: plech, mastenec, 
hmotnosť 129 kg

A+
Energetická trieda:

vyrobené
v ČR

869,-

jednoduchá obsluha 
jednou páčkou 

Easy Control

Kozubové kachle Skive II
25387618

regulovateľný výkon až 12,3 kW, 
výhrevnosť až 220 m3, 
odkúrenie: horné, zadné, 
∅∅ 150 mm, na drevo, drevené 
a hnedouhoľné brikety, rozmery: 
v 810 x š 632 x h 455 mm, 
prevedenie: oceľový plech, 
hmotnosť 113 kg

A
Energetická trieda:

829,-

vyrobené
v ČR

Kachľová pec 
Jasmin
26026631 

výkon až 10 kW, výhrevnosť 
až 200 m3, odkúrenie: 
horné, ∅∅ 150 mm, na drevo 
a drevené brikety, rozmery: 
v 970 x š 730 x h 390 mm, 
prevedenie: plech, kachle, 
hmotnosť 110 kg

viacvrstvová glazúra

A
Energetická trieda:

649,-

Konvekčné ventilátory ku kozubovým kachliam

prevádzkový rozsah 
približne 50 až 345 °C, 
atraktívny dizajn, dlhá 
životnosť, rozmery: 
13 x 17 x 18 cm, 
hmotnosť 0,8 kg

26079705 79,-

Ušetríte až 15 % kuriva
s teplom poháňaným ventilátorom 

ku kozubovým kachliam
konvekčný ventilátor rozdeľuje stúpajúce teplo citeľne 

do celého priestoru

  s ventilátorembez ventilátoru

teplom poháňaný ventilátor na kachle je zostrojený tak, že horúci stúpajúci vzduch od kachlí je rovnomerne smerovaný do miestnosti, zvyšuje komfort tým, že teplý vzduch 
prúdi do obytného priestoru a nie k stropu, optimálna cirkulácia teplého vzduchu potom zvyšuje pohodlie v miestnosti a znižuje spotrebu paliva až o 15 %, prispôsobuje 
rýchlosť otáčok teplote kachlí, má absolútne tichú prevádzku, stará sa o energeticky efektívne rozdelenie teplého vzduchu po miestnosti

prevádzkový rozsah 
približne 60 až 345 °C, 
atraktívny dizajn, dlhá 
životnosť, rozmery: 
23 x 17 x 13 cm, 
hmotnosť 0,8 kg

25540989 49,-

oscilačný s možnosťou 
aretácie, prevádzkový rozsah 
približne 50 až 350 °C, 
atraktívny dizajn, dlhá životnosť, 
rozmery: 22 x 18 x 12 cm, 
hmotnosť 0,8 kg

26991827 69,-  

stojanový, oscilačný pre montáž 
na dymovod 

stojanový bez ventilátora s ventilátorom

Kachle

235,-

KACHLE A VYKUROVANIE
Kozubové kachle | Sporáky | Kozubové vložky l  

Kurivo a jeho príprava | Elektrické ohrievače a oveľa viac

20
21

KATALÓG KACHLE 
A VYKUROVANIE  

nájdete na 
www.bauhaus.sk  

a tiež v našom 
centre

Kozubové kachle Nella
28688143

výkon až 8 kW, výhrevnosť až 180 m3, odkúrenie: 
horné, ∅∅ 120 mm, na drevo, drevené a hnedouhoľné 
brikety, rozmery: v 820 x š 460 x h 400 mm, 
prevedenie: oceľový plech, hmotnosť 63 kg

A
Energetická trieda:

Kachle budú zaslané zadarmo priamo od výrobcu. Objednávajte priamo v našom odbornom centre. 

doprava 
zadarmo

doprava 
zadarmo

doprava 
zadarmo

doprava 
zadarmo

NOVINKA
v sortimente

vyrobené
na Slovensku
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Kachle Denver
22304098

výkon až 5 kW, výhrevnosť 
až 88 m3, odkúrenie: 
zadné, ∅∅ 120 mm, 
na drevo, drevené 
a hnedouhoľné 
brikety, rozmery: 
v 881 x š 291 x h 341 mm, 
prevedenie: plech, liatina, 
hmotnosť 53 kg

A
Energetická trieda:

152,-

A
Energetická trieda:

A
Energetická trieda:

A
Energetická trieda:

Príslušenstvo ku kachliam

Čistiaca špongia
2 ks v balení, suché 
čistenie bez chémie, 
nepoškodzuje sklo 
a tesnenie

24733607 9,-

Lopatka na uhlie 
pozinkovaná 
s drevenou 
rukoväťou

27724822 4,60

Ekologický 
podpaľovač 
z drevitej 
vlny
32 zvitkov

25897472 3,59

Kozubový vozík 
s náradím
27733943

4-dielna sada, rozmery:  
v 80,5 x š 42,5 x h 38 cm,  
oceľ, pojazdný, farba čierna

39,50 

Rukavica 
na kachle 
a grily
kožená

27678318 6,50

Liatinové kozubové kachle Ivory Eco
26567422 

výkon až 9 kW, výhrevnosť až 225 m3, odkúrenie: horné, 
∅∅ 150 mm, na drevo a drevené brikety, rozmery: 
v 661 x š 479 x h 389 mm, prevedenie: liatina, hmotnosť 105 kg

Liatinové kozubové 
kachle Nera
26865825 

výkon až 13 kW, výhrevnosť až 200 m3, 
odkúrenie: horné, ∅∅ 150 mm, na drevo a drevené brikety, 
rozmery: v 1185 x š 480 x h 490 mm, prevedenie: liatina, 
hmotnosť 157 kg

Liatinové kozubové 
kachle Trenk
24872485 

výkon až 11 kW, výhrevnosť až 220 m3, odkúrenie: 
horné, ∅∅ 120 mm, na drevo a drevené brikety, rozmery: 
v 750 x š 350 x h 650 mm, prevedenie: liatina, 
hmotnosť 75 kg

499,-
899,-

liatinový korpus 
s jedinečnou štruktúrou

Čistič skiel
21673829

500 ml

4,90

Kozubové náradie
20040314

3-dielna sada, výška 64 cm, 
oceľ, s drevenou rukoväťou, 
uzavreté dno na zachytávanie 
popola, farba antracit

39,-

Kôš ku kozubu
41 x 50 cm, s jutou

20040156 38,-

Liatinové kozubové 
kachle Verdo
26159908

výkon až 7 kW, 
výhrevnosť až 175 m3, 
odkúrenie: zadné, 
∅∅ 120 mm, na drevo 
a drevené brikety, 
rozmery: 
v 823 x š 438 x h 409 mm, 
prevedenie: liatina, 
hmotnosť 66 kg

A
Energetická trieda:

Kozubové náradie
20040110 

4-dielna sada, výška 68 cm, 
rustikálny dizajn, farba čierna

26,50

kujné 
železo

Plstenný kôš na drevo 
54 x 37 x 40 cm   

22502519 36,-

389,-

varná 
platňa pod 
odklápacím 

vekom

Kachle 
OF 804 Kamino
23624300

výkon až 8 kW, 
výhrevnosť až 180 m3, 
odkúrenie: zadné, 
∅∅ 120 mm, na drevo, 
drevené a hnedouhoľné 
brikety, rozmery: 
v 919 x š 444 x h 376 mm, 
prevedenie: plech, liatina, 
hmotnosť 112 kg

A+
Energetická trieda:

349,- 385,-

moderný 
dizajn

uzavreté 
dno

doprava 
zadarmo

doprava 
zadarmo



Laminované drevotrieskové dosky*

8

Laminované drevotrieskové dosky na mieru*
rozmer narežeme podľa vašich požiadaviek v našom príreze, desiatky dekorov skladom 
alebo na objednávku, narezané dosky podľa priania tiež ohraníme, napríklad:

Dub Sonoma – chocoDub Lucky

Javor

Dub Sonoma – hľuzovka

Dub Rustik

Dub Norma

Biela perlička

Dub Kronberg

Linea Nabucco

Buk Nord

Hruška divoká

Olša Vermont

Škárovky – lepené dosky*

Buková škárovka

Smreková škárovka

Pavlovnie škárovka

Dubová škárovka Bambusová škárovka

Agátová škárovka

Brezová škárovka

Borovicová škárovka

škárovky sú vyrobené z masívneho dreva, pričom jednotlivé vrstvy dreva sú vzájomne zlepené, 
tým je odstránené prirodzené pnutie dreva, pri bežnej vnútornej teplote je rozťažnosť dosky 
obmedzená na minimum, zušľachťovať povrch môžete olejovaním, voskovaním, lazúrovaním 
alebo lakovaním, škárovka sa hodí dobre na výrobu nábytku, regálov a políc

Nábytkové hranoly z masívneho dreva*

Pavlovnie

Smrekové 
drevo**

Bukové  
drevo

Dubové  
drevo**

Vyrobte si vlastný drevený nábytok podľa svojich predstáv. V našom odbornom centre ponúkame 
kvalitné hranoly rôznych rozmerov zo 4 druhov dreva. Dĺžka hranolov je 2,5 m.

Čierna perlička

Buk Figural

Biela

Dub Norma

Dub Kronberg

k dostaniu v 5 moderných dekoroch a rôznych 
veľkostiach, dielce s atypickými rozmermi je možné 
objednať v rovnakom dekore, na požiadanie je 
možné skrátiť a ohraniť na príreze dreva

Prírez dreva
Naše odborné centrum ponúka prírez 
rozmanitých druhov dosiek:

  výkonná píla a prírez s milimetrovou 
presnosťou

  veľký výber z mnohých skladových  
dekorov

 prírez podľa nárezového plánu

   zadarmo výrez  
otvoru na drez  
alebo varnú dosku

  vŕtanie otvoru na  
drezovú batériu do  
pracovnej dosky

5 moderných dekorov

6 farebných 
prevedení

Konzoly

3F                                                                      napr. 10691079

rozmery farba cena

115 x 80 x 40 mm sivá, pozink, chróm, metalická od 2,75

160 x 105 x 40 mm sivá, biela, čierna, chróm, metalická, 
pozink od 2,65

235 x 160 x 40 mm sivá, biela, čierna, chróm, metalická od 4,55

315 x 200 x 40 mm sivá, biela, čierna 5,95

Delta-line  biela, čierna, hliník, oceľ    napr. 10692614

rozmery cena

200 x 200 mm   3,80

300 x 300 mm   5,65

Dekoratívne  čierna, biela                   napr. 10692982

rozmery cena

150 x 150 mm  3,25

200 x 200 mm   3,25

Drevené  prírodný buk                            napr. 10690221

rozmery cena

150 x 200 mm  6,75

200 x 250 mm  7,20

250 x 300 mm  7,85

DENNE NAJNIŽŠIE CENY *Zaujíma vás aktuálna cena? Kontaktujte našu zákaznícku podporu +421 222 211 311.  
**Na objednávku.
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2

4

5

3

1

masívne lepené drevené hranoly, povrch brúsený, dostupné v rôznych rozmeroch

1  Buk masívny štandard
d 2600 x š 635 x hr. 18 mm 24449278

d 2000 x š 635 x hr. 27 mm 24449232

d 2600 x š 635 x hr. 27 mm 24449241

d 2600 x š 800 x hr. 27 mm 24449250

d 3000 x š 635 x hr. 27 mm 24449269

d 3000 x š 635 x hr. 38 mm 24448372

d 4000 x š 800 x hr. 27 mm 22924052

d 4000 x š 800 x hr. 38 mm 22929756

2  Buk masívny rustikálny
d 2000 x š 800 x hr. 27 mm 25886610

3  Dub masívny
d 2600 x š 635 x hr. 26 mm 24516543

d 2000 x š 800 x hr. 26 mm 24517148

d 4000 x š 800 x hr. 26 mm 22926544

d 4000 x š 800 x hr. 38 mm 22931308

4  Dub priebežná lamela
d 2000 x š 635 x hr. 26 mm 25489453

5  Breza masívna štandard
d 2600 x š 635 x hr. 27 mm 24451705

d 4000 x š 800 x hr. 27 mm 24451909

6  Akácia olejovaná
d 2600 x š 635 x hr. 26 mm 24518187

7  Bambus
d 2600 x š 635 x hr. 26 mm 24510217

8  Kaučukovník (Hevea)
d 2600 x š 635 x hr. 26 mm 24516367

na odber po celých doskách

od

45,-

4000 mm

2000 mm

2000 mm

4000 mm

4000 mm

6

2600 mm

80
0

 m
m

každá doska je unikát! masívne drevo

Masívne pracovné a stolové dosky*

Príslušenstvo

Osmo Top olej  
na ošetrenie  
pracovných dosiek 0,5 l
napr. 26046666

spája výhody prírodných  
olejov a voskov, vhodný na  
kuchynské pracovné dosky,  
písacie stoly, regály a pod., vo 
vnútorných priestoroch, ideál- 
ny aj pre korok a OSB dosky

28,90

Lakovacia sada  
so štetcom  
a valčekom
25882441

sada obsahuje:  
1x vanička 14 x 29 cm,  
1x lakovací štetec 3 cm,  
1x penový lakovací valček 
11 cm, 1x držiak na valčeky 
0,6 / 27 cm

3,35

v sortimente  
7 odtieňov

Nábytkové nohy

Ponorná píla  
3 v 1 – sada
22423975

PL 55, 230 V, 1200 W, voľno- 
bežné otáčky: 5500/ min.,  
∅∅ kotúča 160 mm, max. hĺbka  
rezu: 55 mm, vhodné na vyrezávanie  
otvorov napr. na drezy a umývadlá a dlhé  
presné rezy pri výrobe nábytku, hmotnosť 7,1 kg

189,-

vrátane 2 alu 
vodiacich líšt

dĺžka až

4 m

4-dielna sada  
nábytkových nôh  
montáž pomocou skrutiek  
(súčasť balenia), vyrovná- 
vanie pomocou regulačnej  
skrutky, materiál: kov,  
nosnosť max. 50 kg,  
sada obsahuje:  
4x nábytková noha;  
20x skrutka ∅∅ 4,5 x 20 mm

∅∅ 5 cm / v 71 cm, strieborná 22192868   42,-/ sada

∅∅ 6 cm / v 70 cm, čierna 10342139 45,-/ sada

Teleskopické nohy  
ľahké nastavenie výšky, jednoduchá a rýchla 
montáž, materiál: oceľ, sivý lak, ∅∅ 5 cm, nosnosť 
max. 75 kg

60 – 90 cm, strieborná 20116020 19,50/ ks

80 – 120 cm, strieborná 20539399 20,70/ ks

7
2600 mm

8

2600 mm

63
5 

m
m
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Výber z novej kolekcie obrazov

Obraz na skle Vesmír
rozmery: 120 x 80 cm

28656423   109,-

Obraz na plátne Channel
rozmery: 100 x 75 cm

28503468   35,-

Obraz na skle Osamelý strom
rozmery: 50 x 70 cm

28539542   42,-

Obraz na plátne Škótsko
rozmery: 113 x 85 cm

28530466  39,-

Obraz na plátne Jetty at night
rozmery: 113 x 85 cm

28695161   55,90

Obraz na skle Maják
rozmery: 150 x 60 cm

28503440   42,-

Textílne panely FLLOW
sú komplexným riešením na dekoráciu interiérov, ktoré kombinuje dekoratívne a akustické 
vlastnosti, mäkké a farebné povrchové úpravy pre domácnosti, kancelárie a verejné priestory, ľubo-
voľne kombinovateľné, trvalá montáž lepidlom alebo dočasná montáž na pásku so suchým zipsom

30 x 30 cm  napr. 28152949 7,95

30 x 60 cm  napr. 28152709 10,90

od 

7,95

NOVINKA
v sortimente
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Ovčia koža
24832966 / 24833330 / 24834908 / 26583516 / 26583701 

pravá ovčia koža z Nového Zélandu, top kvalita = vysoká hustota, dĺžka 90 cm, 
veľmi príjemná na dotyk

od

39,95

Koberec Happy  napr. 26337874

kusový, 100 % polyester, jemný shaggy, veľmi príjemný 
na dotyk, luxusné prevedenie, celková váha cca 2300 g/ m² 
80 x 150 cm 120 x 170 cm 160 x 230 cm

55,- 89,- 159,-

pravá koža

výška: cca 30 mm, 
celková váha: 

cca 2300 g/ m²

ružová

slonová kosť

strieborná

petrolej 898 
27764226 

Koberec Dalton
na metráž, šírka 4 m, 100 % polypropylén, bytový koberec, podklad plsť, velúr, možnosť 
podlahového vykurovania, výborný pomer cena / kvalita 

8,45/ m2

sivá 107
27764217

Driftwood 604L
25918629

PVC podlaha Feelings
na metráž, šírka 4 m, celková hrúbka: 2,5 mm, nášľapná vrstva: 0,25 mm, protišmyk 
R10, vysokozáťažové PVC na tvrdenom penovom podklade, vhodná aj do kancelárií,  
v ktorej túto podlahovinu nepoškodí ani koliesková stolička, možnosť podlahového 
vykurovania  

m2

11,95
Driftwood 160M
25920721

pravá koža

Hovädzia koža
25890541 / 26493068

100 % hovädzia koža, rôzne druhy a farby, rozmery: od 2 do 5 m2,  
z Južnej Ameriky = top kvalita od preverených farmárov s EÚ certifikátom

od

99,-
hnedá   
21371716 

sivá  
21369872 

Koberec Rambo
na metráž, šírka 4 m, 100 % polypropylén, bytový koberec, podklad plsť, slučkový

4,95/ m2
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dub Sunset
27274965 

Soft oak
28276496 

dub Night
27260876 

Nature oak
28305512 

Spirit oak
28305521 

Bona oak
28362711

Beach oak
27219230 

Sundance oak
28339894

Milky way
28194181 

Glacier oak
28363714 

LOGOCLIC AQUAprotect
rozmer lamiel: 1285 x 192 x 8 mm, imitácia dreva, antibakteriálna, oderuvzdorná, obvodová V4 škára, ochrana 
proti vlhkosti a striekajúcej vode, 30 rokov záruka na obytné priestory, obsah balenia: 2,22 m2, 1 pal. 88,8 m2

dub Moonlight
28286361 

m2 od

19,90

 trieda užívania 23 / 33

 8 dekorov skladom

 vhodná do kúpeľne

Cozy Oak  

26517205

rozmer lamiel:  
1285 x 192 x 7 mm,  
balenie 2,47 m2,  
1 pal. 98,8 m2

7,89/ m2

family 

Honeymoon   

23704248

rozmer lamiel:  
1285 x 192 x 10 mm,  
obvodová V4 škára,  
balenie 1,73 m2,  
1 pal. 69,2 m2

11,90/ m2

Riverside  

24980795

rozmer lamiel:  
1285 x 192 x 8 mm,  
obvodová V4 škára,  
balenie 2,22 m2,  
1 pal. 88,8 m2

9,99/ m2

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

 spájanie clic-systémom

 vidiecke dosky

 imitácia dreva

dub Nordkaap
28336691

rozmer lamiel:  
1292 x 193 x 6 mm,  
imitácia dreva, oderuvzdorná,  
obsah balenia: 2,74 m2,  
1 pal. 153,44 m2

5,50/ m2

 trieda užívania 31

 6 mm

 vodeodolná 

Laminátové podlahy s clic-systémom

dub Leonessa
28574455

rozmer lamiel:  
1292 x 193 x 7 mm, 
obvodová V4 škára,  
obsah balenia: 2,494 m2,  
1 pal. 129,69 m2

7,19/ m2

 trieda užívania 31

 7 mm

dub Rozano
27682337

rozmer lamiel:  
1286 x 282 x 8 mm, 
širšia lamela, obsah balenia: 
2,176 m2, 1 pal. 69,63 m2

13,90/ m2

 trieda užívania 31

 8 mm

 8 mm

dub Pedro Casa 
Corona
28498810

rozmer lamiel:  
1285 x 280 x 8 mm,  
širšia lamela, obsah balenia: 
2,15 m², 1 pal. 103,58 m²

15,50/ m2

 vodeodolná 

 trieda užívania 33

 8 mm

dub Loja hnedý
28385709

rozmer lamiel:  
1292 x 193 x 8 mm,  
imitácia dreva, oderuvzdorná,  
obsah balenia: 1,99 m2,  
1 pal. 119,7 m2

10,58/ m2

 trieda užívania 32

 vodeodolná 

 8 mm

dub Fénix
28514549 

rozmer lamiel:  
1292 x 193 x 10 mm,  
obsah balenia: 1,74 m²,  
1 pal. 90,74 m²

13,30/ m2

 trieda užívania 23 / 32

 10 mm

 trieda užívania  
     23 / 31

 trieda užívania  
     23 / 32

 trieda užívania  
     23 / 32

 10 mm 8 mm 7 mm

NOVINKA
v sortimente
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dub natural 

dub rustikál 

 13,5 mm

Na vybrané podlahové krytiny poskytujeme cenové zvýhodnenie pri množstevnom odbere. Tovar čiastočne skladom alebo na objednávku.

borovica Florida
26889959

nášľapná vrstva 0,2 mm, 
rozmer lamiel: 
1220 x 180 x 3,5 mm,  
obsah balenia: 2,635 m2,  
1 pal. 105,4 m2

14,95/ m2

 trieda užívania 22+

dub Colorado
26889940

nášľapná vrstva 0,2 mm, 
rozmer lamiel:   
1220 x 180 x 3,5 mm,  
obsah balenia: 2,635 m2,  
1 pal. 105,4 m2

16,90/ m2

 trieda užívania 22+

dub Dakota
26891574

nášľapná vrstva 0,3 mm, 
rozmer lamiel:  
1210 x 180 x 4 mm,   
obsah balenia: 2,196 m2,  
1 pal. 105,4 m2

13,90/ m2

 trieda užívania 23 / 31

javor Antik
22553669

nášľapná vrstva 0,3 mm, 
rozmer lamiel:  
1210 x 190 x 4,2 mm,   
obsah balenia: 2,3 m2,  
1 pal. 73,6 m2

22,90/ m2

 trieda užívania 23 / 31

dub Natural
22424215

nášľapná vrstva 0,3 mm, 
rozmer lamiel:  
1210 x 190 x 5 mm,   
obsah balenia: 1,84 m2,  
1 pal. 58,88 m2

24,90/ m2

 trieda užívania 23 / 31

Alpská borovica
26375120

nášľapná vrstva 0,2 mm, 
rozmer lamiel:  
1200 x 180 x 3,5 mm,   
obsah balenia: 2,64 m2,  
1 pal. 84,32 m2

15,90/ m2

 trieda užívania 23 / 31

Vinylové podlahy

 3,5 mm  3,5 mm  4,2 mm  3,5 mm 4 mm

dub rustikál, olej 

buk 

dub rustikál,  
olej
25470554

rozmer lamiel:  
1095 x 180 x 11 mm,  
obsah balenia: 1,58 m2,  
1 pal. 63,2 m²

38,-/ m2

buk
20200066

rozmer lamiel:  
1095 x 180 x 11 mm,  
obsah balenia: 1,58 m²,  
1 pal. 63,2 m²

26,50/ m2

vyrobené
v Nemecku

 11 mm

dub Delta rustikál
22368322 

nášľapná vrstva 4 mm, rozmer lamiel:  
1860 x 189 x 15 mm, rustikálna optika, 
obvodová V2 škára, obsah balenia: 2,812 m²,  
1 pal. 112,48 m²

43,-/ m2

 15 mm

dub Berlin 
25601798 

nášľapná vrstva 3 mm, rozmer lamiel:  
1860 x 148 x 14 mm, rustikálna optika, 
obvodová V4 škára, obsah balenia: 2,202 m²,  
1 pal. 114,5 m²

43,-/ m2

 14 mm

dub natural
28647047

rozmer lamiel:  
1820 x 192 x 13,5 mm,  
obsah balenia: 2,097 m²,  
1 pal. 118,89 m²,  
na objednávku

70,-/ m2

dub rustikál
27535574

rozmer lamiel:  
2150 x 192 x 13,5 mm,  
obsah balenia: 2,477 m²,  
1 pal. 118,89 m²,  
na objednávku

49,-/ m2

 5 mm

Masívne drevené podlahy     
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Interiérové biele dvere

Interiérové dvere protipožiarne

1  

Protipožiarne dvere sa inštalujú všade tam, 
kde je potreba oddeliť rôzne požiarne úseky. 
Vďaka zvýšenej bezpečnosti sa najčastejšie  
využívajú ako vchodové dvere do bytu.  
Vyberte si z našej ponuky rovnaký dekor proti- 
požiarnych aj ostatných interiérových dverí  
a vytvorte tak jednotný dizajn vášho bytu.

Bezpečnostná trieda El 30 
Protipožiarne dvere sa vyznačujú 
zvýšenou schopnosťou odolávať ohňu 
a neprepúšťať dym a jedovaté splodiny. 
Odolnosť je udávaná v jednotke El 
v minútach, ktoré označujú dobu počas 
ktorej sú dvere schopné odolávať požiaru. 
Vložka ani kovanie nie je súčasťou, nutné 
dokúpiť samostatne.

od

135,-

vyrobené
v ČR

vyrobené
v ČR

vyrobené
v ČR

vyrobené
v ČR

1  Lakované Quatro
dekor: biele, 2x striekané akrylátovou farbou, 
pevné dverné krídlo s výplňou – voština, 
prevedenie s ostrou hranou, zámok dózický 
72 mm, možnosť ďalších farieb podľa 
vzorkovníka RAL na objednávku

plné 22878362  89,-  
Linea  22868248 149,-  
obložkové  
zárubne 25913536  od 79,-
2  CPL hladké

dekor: CPL laminát v bielej farbe bez 
štruktúry, pevné dverné krídlo s výplňou – 
DTD (dutinková drevotrieska), prevedenie 
s ostrou hranou, zámok dózický 72 mm, 
model Tika 1: sklo satinované

plné 24712448 115,- 
Tika 1 24725039 155,-  
protipožiarne 23702570  179,-  
obložkové  
zárubne (CPL)   27644294 od 109,-

plné

Linea

vyrobené
v ČR

plné

Tika 1

21

3  Dub olejovaný
povrch: fólia v dekore dub olejovaný, pevné dverné krídlo  
s výplňou – voština, prevedenie s ostrou hranou, zámok  
dózický 72 mm, model 2/3 sklo: kôra číra  

plné  22830858 55,-  
2/3 sklo 22830779  99,- 
obložkové zárubne 22822299 od 92,-
4  Dub Grand

povrch: fólia v dekore dub Grand, pevné dverné krídlo  
s výplňou – voština, prevedenie s ostrou hranou, zámok  
dózický 72 mm, model Verto sklo: screen 

plné  28262875  69,-   
Verto 28280938  109,-  
obložkové zárubne 28281153 od 98,- 
5  Dub americký

povrch: CPL laminát v dekore dub americký, dverné krídlo  
so štandardnou konštrukciou s výplňou – DTD výtlačne  
lisovaná dutinková drevotrieska, prevedenie s ostrou hranou, 
zámok dózický 72 mm, model Tika 1 sklo: satinované

plné 24894221 125,-   
Tika 1 24894230  159,-  
obložkové zárubne 24892182 od 115,-

1  Biele hladké napr. 23702570   
2  Dub americký napr. 26062325   
3  Andorra white napr. 25779552   
4  Dub Mystic napr. 25780217   
5  Buk napr. 21572704   
6  Dub Western napr. 26598617   
7  Dub Siena napr. 27149009   
8  Orech napr. 25779792   
9  Dub Grand napr. 28282703   
10  Earl grey napr. 25780235   
11  Betón napr. 28658906   

plné

Tika 1

Interiérové fóliované a CPL dvere

plnéplné

4 53
Verto

CPL

2/3 sklo

4 štýlové 
drážky

Interiérové masívne  
borovicové dvere Orkan  26852137

bez povrchovej úpravy, plné alebo presklené  
prevedenie, konštrukcia s kazetovou výplňou,  
prevedenie s ostrou hranou, zámok dózický 72 mm 

masívne obložkové zárubne 24454591  od 135,-

Fólia

od

95,-

2 3 4 5 6

1110987

CPL

fólia

fólia

fólia

fólia

fólia

fólia

fólia

fólia

fólia

Dvere ponúkame v prevedení plné aj presklené, rozmery š 600 – 900 / v 1970 mm, ľavé / pravé, bez kovania; v ponuke aj odpovedajúce 
obložkové zárubne pre hrúbku steny 100 aj 150 mm. Skladovú dostupnosť je možné telefonicky overiť na +421 222 211 311.
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Swingcolor hĺbková  
penetrácia
bezfarebná, vodou riediteľná, 
preniká hlboko do podkladu

1 l 22207036 5,69

5 l 22207045 15,50

10 l 22187235 26,95

1 l = 6 m2

1  Vlnitá lepenka
široké využitie v domácnosti ako zakrý-
vací alebo ako podkladový a izolačný 
materiál, kvalitný dvojitý papier s vlnkou, 
neprepustí farbu, garantovaná gramáž 
210 g/ m2, šírka 100 cm

dĺžka 10 m 24974983 5,65

dĺžka 20 m 23770203 9,55

2  Zakrývacia tkanina
tkanina sa skladá z vrstvy bavlneného 
vlákna a vrstvy PE fólie, určená na zakrý-
vacie práce v exteriéri aj interiéri, silne 
savý materiál s nepriepustnou fóliou 
odolnou proti rozpúšťadlám, šetrí čas pri 
upratovaní, môže sa použiť viackrát

š 1 x d 3 m 27746260 3,90

š 1 x d 10 m 27771730 13,50

12

Krepová páska Nopi
univerzálna, ľahko krepovaná 
maskovacia páska s prírodným 
kaučukovým lepidlom, vhodná na 
všeobecné použitie, veľmi dobrý 
pomer cena x kvalita, dĺžka 50 m

šírka 19 mm 15380756 1,49

šírka 30 mm 15380763 2,39

šírka 50 mm 15380770 3,99

vyrobené
v Nemecku

Zakrývacie fólie
21362455

rozmer: 4 x 5 m = 20 m2, materiál HDPE, 
použitie hobby, balenie 3 ks

1,49/ bal. 3 ks

výhodné 
balenie 3 ks

1 l ≈ 1,65 kg = 10 m2

5 l 14,95

10 l 25,95

15 l 33,50

Jupol Classic  napr. 21158432

interiérová vodou riediteľná maliarska farba, vyznačuje sa 
vysokou paropriepustnosťou, je vhodná aj na sanačné sys-
témy, ľahko sa nanáša a je oteruvzdorná, belosť 93 % MgO

od  
1,36/ kg

v sortimente
tiež ďalšie

balenia

1,62/ kg

Primalex Polar
21555024 

snehobiela farba,  
vysoká krycia schopnosť  
a výdatnosť, paropriepustná, 
belosť min. 92 % BaSO4

1 kg = 9 m2

40 kg

64,99

1 l ≈ 1,47 kg = 9 m2

Swingcolor  
snehobiela farba pre interiéry   

25994382 

veľmi vysoká krycia schopnosť a výdatnosť, oteruvzdorná,  
paropriepustná, tónovateľná, belosť min. 92 % podľa DIN

1,84/ kg

13,3 l

36,- vhodná
pre alergikov

v sortimente
tiež ďalšie

balenia

Vzorkovníky 
RAL 5,90

Swingcolor 19,90

alebo je možnosť zapožičanie vzorkovníkov oproti vratnej zálohe

2,5 l 20,90

5 l 35,-

10 l 62,-

od  
4,13/ kg

Swingcolor vinylová  
interiérová farba – matná  napr. 23128653

pre vysoko namáhané priestory

1 l ≈ 1,5 kg = 8 m2

1 l 8,95

2,5 l 19,95

5 l 36,-

10 l 58,-

od  
3,95/ kg

Swingcolor snehobiela farba pre interiéry  
napr. 27901713

čiastočne umývateľná, vysoko kryvá

1 l ≈ 1,47 kg = 9 m2

Vyberáme z nášho miešacieho 
centra 

Obraz na plátne Majestátny lev
rozmery: 60 x 80 cm

27639087   19,95
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Sprchová vanička z liateho 
mramoru Dublin-M
štvrťkruhová, protišmykový povrch, 
odolná voči chemickému a mechanic-
kému poškodeniu, možnosť inštalácie 
priamo na podlahu alebo pomocou 
nožičiek, výška 30 mm, vr. nastavi-
teľných nožičiek 90 – 100 mm, 
otvor na sifón ∅∅ 9 cm   
80 x 80 cm 21378753 102,-
90 x 90 cm 21377389 114,-

Sifón k vaničke
A492CR, pre sprchové vaničky bez prepadu a hrubosten-
né vaničky, ∅∅ 90 mm, prietok 37,2 l/ min., samočistiaci, 
stavebná výška 65 mm, tepelne a chemicky odolný, 
priame napojenie na HT, zápachová uzávera

22677851                                                    16,90

vyrobené
v ČR

Kúpeľňový nábytok Silva
závesný, materiál: lakované lamino, farba: 
biela, vysoký lesk, š 90 cm, Soft Close doraz
doska pod umývadlo, š 90 cm, hr. 22 mm

biela farba 26951380 77,-
dub 26951405 84,-
skrinka pod umývadlo, š 90 cm, 
bez umývadla 26951371 209,-
vysoká skrinka, š 35 cm, 
biela farba 27501779 159,-

skladom tiež
dvojkrídlová š 80 cm

a trojkrídlová š 108 cm

Sprchový 
kút BHR
4-kruhový, s 2-dielnymi 
posuvnými dverami, sklo 
s ochranou ROLSHIELD 
zabraňuje usadzovaniu 
nečistôt a vodného 
kameňa, bezpečnostné 
sklo v prevedení 
Transparent, dverové 
pohyblivé s hrúbkou 5 mm 
a pevné 4 mm, profily 
z lešteného hliníka 
Brillant, výška 190 cm
80 x 80 cm 
24534244 269,-
90 x 90 cm 
24531227 277,-

Sprchová sada 
Arizona 
s termostatom
27833311

farba: chróm, lesk, 
výškovo nastaviteľná 
80 – 120 cm, hlavová 
sprcha so sprchovým 
dažďom 250 x 250 mm, 
ručná sprcha 80 x 120 mm, 
posuvný držiak ručnej 
sprchy, hadica 150 cm, 
systém Anti-Twist, 
funkcia Easy Clean

235,-

Sprchová sada 
Vitalio Star 250 
s prepínačom
28552433

farba: chróm, biela, 
hlavová sprcha 
∅∅ 250 mm, ručná 
sprcha ∅∅ 100 mm, 
posuvný držiak ručnej 
sprchy, sprchová 
hadica 150 cm, 
sysém Anti-Twist, 
funkcia Easy Clean

239,-

Zrkadlo LED Roni
27200669 

LED osvetlenie, rozmery: š 55 x v 70 cm, 
IP55

45,-

Zrkadlová skrinka Hydra
26975131 

materiál: lakované lamino, farba: biela, vysoký lesk, rozmery: 
š 60 x h 17 x v 75 cm, jednokrídlová, LED osvetlenie, Soft Close doraz, 
vypínač, el. zásuvka, 2 sklenené poličky

169,-

Skrinka pod umývadlo Vulcano
materiál: MDF, farba: biela / sivá, rozmery: 
v 53 x h 51 cm, Soft Close doraz, vnútri sivý 
melamín, predmontovaný, 2 zásuvky 
s kovovými rámami, chrómované úchyty, 
bez umývadla a batérie

š 60 cm 25358623 249,-
š 80 cm 22883940 279,-
š 100 cm 25358632 299,-

Zrkadlová skrinka Vulcano 
s LED osvetlením
materiál: MDF, farba: biela / sivá, trojkrídlová, 
rozmery: v 61 x h 14 cm, 230 V, 6 W, IP44

š 60 cm 25358641 239,-
š 80 cm 22877439 242,-
š 100 cm 25358650 282,-

Umývadlo Vulcano
materiál: keramika, farba: biela, rozmery: 
v 16 x h 50 cm, s otvorom na batériu, 
bez batérie, s prepadom  
š 60 cm 25353196 139,-
š 80 cm 22877420 159,-
š 100 cm 25353202 249,-
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bezokrajové splachovanie – perfektná hygiena a ľahká údržba

Závesná WC misa Deep
28723424 

rozmery: š 36 x h 51 x v 36,5 cm, 
bezokrajové splachovanie 

Rimless, s hlbokým 
splachovaním, vodorovný 

odpad, bez WC sedadla

105,-

WC sedadlo Lyra
27187188 

materiál: duroplast, pozvoľné 
sklápanie, kovové pánty, 

odnímateľné

48,50

WC kombi Lyra
27662542 

rozmery: š 36 x h 63 x v 83 cm, 
bezokrajové splachovanie 

Rimless, s hlbokým 
splachovaním, vodorovný 

odpad, bez WC sedadla

159,-

Alicante
20279853 

umývadlová, vr. výpuste

67,-

Snow
25757187  

biela / chróm, vr. výpuste

75,-

Metalia 58
28480923  

na dosku, perlátor výklopný o 20°

98,-

Umývadlo Fuerteventura
22502102 

rozmery: š 45 x h 30 x v 10,5 cm, 
s otvorom na batériu, bez prepadu, 

pre montáž na stenu aj na dosku

55,-

Rimless

Rimless

1  Briliant
23106455  
materiál: MDF

45,-
2  Grey Steel

27314694  
materiál: MDF

32,50

3  Bambus
20338921  
materiál: bambus

38,-

Umývadlo New York
rozmery: h 46 x v 17 cm, 

s otvorom na batériu, 
vr. biele výpuste, bez batérie, s prepadom

š 60 cm       25453810         72,-
š 80 cm       25453801         93,-

Závesná  
WC misa Paris

25352856 

rozmery: š 37,5 x h 52 x v 35 cm, 
bezokrajové splachovanie Easy Clean, 

s hlbokým splachovaním, 
vodorovný odpad, bez WC sedadla

WC sedadlo Paris
22577298 

materiál: duroplast, závesy 
z ušľachtilej ocele, odnímateľné, 

pozvoľné sklápanie

34,-

WC sedadlo Deep
28723433 

materiál: duroplast, 
oceľové závesy, odnímateľné, 

pozvoľné sklápanie

53,-

EASY
CLEAN

Umývadlo Cubito
27177815 / 27177824 

š 45 x h 25 cm, s otvorom 
na batériu, s prepadom, 
ľavé / pravé, bez batérie

65,-

110,-

WC sedadlá

Keramické WCKeramické umývadlá

Umývadlové batérie

Umývadlo Flora
27242713

rozmery: ∅∅ 41,5 x v 16,5 cm, 
pre montáž na dosku, 
bez prepadu

65,-

1

2

3

NOVINKA
v sortimente

NOVINKA
v sortimente

NOVINKA
v sortimente

POZVOĽNÉ SKLÁ
PAN

IE

POZVOĽNÉ SKLÁ
PAN

IE

POZVOĽNÉ SKLÁ
PAN

IE

POZVOĽNÉ SKLÁ
PAN

IE

POZVOĽNÉ SKLÁ
PAN

IE
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Vykurovacie telesá

Vykurovacie telesá s hladkou čelnou doskou 
výška 55 cm, 4-otvorové pripojenie ½“, vrátane držiakov na 
stenu, zaslepovacej a odvzdušňovacej zátky

šírka výkon označenie cena

60 cm 990 W 23844320 64,-
80 cm 1320 W 23844339 75,-
100 cm 1650 W 23844348 97,-
120 cm 1980 W 23843381 119,-

140 cm 2310 W 23839186 125,-

Univerzálne dvojdoskové 
kompaktné vykurovacie 
telesá – typ 22
6-otvorové pripojenie ½", možnosť 
spodného aj bočného pripojenia, 
čisto biela farba – RAL 9010, 
10 rokov záruka proti prehrdzaveniu 
zvnútra, vrátane 3 ks záslepiek, 
odvzdušňovacieho kľúča 
a odvzdušňovacej zátky

výška 50 cm

šírka 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm

výkon 917 W 1222 W 1528 W 1834 W 2139 W 2445 W

označenie 13507799 13507809 13507816 13507823 13506099 20747615

cena 49,- 63,- 71,- 89,- 102,- 115,-

výška 60 cm

šírka 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm

výkon 1073 W 1430 W 1788 W 2146 W 2503 W 2864 W

označenie 13507830 13507847 13507854 13507861 13507878 13494149

cena 53,- 65,- 74,- 94,- 102,- 129,-

Bezproblémová 
výmena starého 

rebrového radiátora 
s rozostupom 

pripojenia 
500 mm!

Urobte zo starého nový!

pre nové aj renovované podlahy, možnosť voľby medzi vykurovacím káblom a rohožou alebo ich kombináciou, 
výhodná rovnaká hrúbka iba 2,5 mm u oboch, kábel má výhodu flexibility pri inštalácii – bez obmedzenia rozmerom 
a výkonom ako u rohože, rohož má výhodu jednoduchej a rýchlej inštalácie, vďaka oddelenému príslušenstvu môžete 
zložiť teplú podlahu podľa vašich predstáv

Topný kabel 
vr. upevňovacej lišty, výkon 0,01 kW/ m

Elektrická vykurovacia rohož
výkon 0,16 kW/ m2, šírka pásu 0,4 m, kvalitná trojvrstvová izolácia, ochranné 
opletenie, napájacie konce s dĺžkou 4 m, hrúbka 2,5 mm

dĺžka 16 m 24 m 40 m

výkon 0,16 kW 0,24 kW 0,32 kW

plocha 1,0 – 1,4 m2 1,4 – 2,2 m2 1,9 – 2,9 m2

označenie 21680874 21682162 21676280

cena 48,- 68,- 101,-

plocha 0,8 m2 1,2 m2 1,6 m2 2,4 m2

výkon 0,13 kW 0,19 kW 0,26 kW 0,38 kW

označenie 21681363 21681567 21682153 21682348

cena 53,- 55,- 72,- 101,-

plocha 3,2 m2 4 m2 4,8 m2 6,4 m2

výkon 0,5 kW 0,64 kW 0,77 kW 1,02 kW

označenie 21681761 21681035 21681202 21680634

cena 121,- 149,- 170,- 229,-

Opravárenská sada
na vykurovaciu rohož, bez vyobrazenia 

22671172      11,50

Regulačné a inštalačné 
príslušenstvo
pre vykurovací kábel a vykurovaciu 
rohož, obsahuje: termostat, 
ochrannú rúrku na snímač, 
inštalačnú krabicu, inštalačnú 
rúrku na napájacie konca

REGOSET – so základným 
manuálnym termostatom 

21681585 79,-
REGOSET T – s programovateľným 
digitálnym termostatom

21681044 129,-

Termostat SE200
dotykový, podsvietený displej 

25444489      74,-

Teplá podlaha

Termostatické hlavice
čidlo s kvapalinovou náplňou, 
bez blokovacieho krúžku

Heimeier® K
13486614 

závit M30 x 1,5, 
2 úsporné čidlá, 
s ochranou proti 
zamrazeniu

12,10

VK 2
21357488

závit M30 x 1,5

8,50

Ručný ventil 
1-reg., ½“
priamy 21357266

rohový 21358366

5,50

Zverné skrutkovanie
21358977 

G ¾“ x CU 15,  
2 ks

4,90

Uzatv. skrutkovanie H, 
½“ x ¾“
vr. adaptéra
priame  22680859

rohové  22680868

13,80

Automatický 
odvzdušňovací 
ventil, ⅜“
21359332 

spätná klapka

7,50

Uzatv. skrutkovanie, 
½“
priame 21357284

rohové 21359004

4,50

Term. ventil 
2-reg., ½“
priamy 21359031

rohový 21360547

8,90

Príslušenstvo k vykurovacím telesám
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Urobte zo starého nový!

Opravárenská sada
na vykurovaciu rohož, bez vyobrazenia 

22671172      11,50

Termostat SE200
dotykový, podsvietený displej 

25444489      74,-

Elektrické ohrievače

Olejové radiátory Elektrické kachle 

mechanické 
nastavovanie 
pomocou ovládača

zvislá 
nástenná 
montáž

vysoko 
kvalitná 
izolácia

záruka  
na nádobu 
4 roky

Elektrický zásobníkový 
ohrievač vody
EOM PKT STANDARD, energetická 
trieda D, na vertikálnu montáž, 
nastavenie teploty otočným 
ovládačom, objem:

30 l 25229385** 149,-
50 l 24591346 153,-
80 l 24588764 164,-
100 l 24583884 179,-
120 l 24583893 189-
150 l 24585668** 229,-

**Skladovú dostupnosť je možné telefonicky overiť, kontaktujte našu zákaznícku podporu 
+421 222 211 311.

80 l

164,-

Radiátor Myra II
rovné prevedenie, stredové pripojenie, 
∅∅ 22 mm, farba: biela / antracit, 
795 W, rozmery: 60 x 132 cm
26564274 / 28525930

75,- / 109,-
1013 W, rozmery: 60 x 168 cm
26564283 / 28539320

92,- / 115,-

Infračervený ohrievač
2 stupne vykurovania (400 / 
800 W), IP20, 250 V, ochrana 
proti prevráteniu, svetelná 
kontrolka, rozmery: 14 x 34 x 30 cm, 
hmotnosť: 1,2 kg, farba: strieborná
21324817

13,90

Konvektor Dubbe
3 stupne vykurovania (750 / 1500 / 2000 W), termostat, ochrana proti 
prehriatiu, svetelná kontrolka, samostatne stojaci vr. stabilných nožičiek, 
rozmery: 
41,5 x 59 x 21 cm, 
farba: biela 
27665365

28,50

Konvektor R-0520WT
2 stupne vykurovania 
(1000 / 2000 W), 
IP24 – je možné použiť 
v kúpeľniach, 230 V, 
ochrana proti prehriatiu, 
týždenný / 24-hod. 
časovač, LED displej, 
detská poistka, 
rozmery: 
83 x 9 x 40 cm, 
hmotnosť: 5 kg, 
farba: biela
26369381

112,-

24653538 

2 stupne vykurovania 
(950 / 1950 W), 
IP20, 230 V, ochrana 
proti prehriatiu, 
rustikálny dizajn, 
LED – realisticky 
vyzerajúce plameň 
a uhlíky, rozmery: 
56 x 42 x 25 cm, 
hmotnosť: 9,8 kg, 
farba: čierna

99,-

1  Mini – 5 rebier
1 stupeň vykurovania (600 W), IP22, termostat, 
ochrana proti prehriatiu, svetelná kontrolka, 
max. vykurovaná plocha 4 – 6 m2, rozmery: 
28 x 42 x 13,5 cm, farba: biela

20328126 24,90

2  9 rebier
3 stupne vykurovania (800 / 1250 / 2000 W), 
IP22, termostat, ochrana proti prehriatiu, svetelná 
kontrolka, kolieska, max. vykurovaná plocha 
16 – 24 m2, rozmery: 57 x 44 x 13 cm, farba: biela

21301713 49,-

3  11 rebier
3 stupne vykurovania (1000 / 1500 / 2500 W), IP22, 
termostat, ochrana proti prehriatiu, svetelná kontrolka, 
kolieska, max. vykurovaná plocha 20 – 28 m2, rozmery: 
59 x 50 x 12 cm cm, farba: biela alebo čierna

20750969 / 20750783          65,-

1

2
3

Radiátor Myra II elektro
rovné prevedenie, profil 30 x 40 mm, rúrka ∅∅ 22 mm

prevedenie rozmery výkon označenie cena

45 x 96 cm 300 W 28530943 93,-
60 x 96 cm 400 W 28533933 105,-

biela 45 x 132 cm 500 W 28450412 115,-
60 x 132 cm 700 W 28530952 119,-
60 x 168 cm 900W 28450421 139,-
45 x 96 cm 300 W 28532143 115,-

antracit 60 x 132 cm 700 W 28533942 145,-
60 x 168 cm 900W 28523332 165,-



Cylindrická 
vložka Euro 
Secure
21700189 / 21700736 / 
21701508 

rôzne rozmery, 
bezpečnostná trieda 3

od 15,20

Cylindrická 
vložka FAB 1000
22088356 / 26495356 / 
22093165 

rôzne rozmery, 
vysoká ochrana, 
bezpečnostná trieda 3

od 34,50

Bezpečnostné 
kovanie Baryt
28368065 / 28444178

rozostup 72 / 90 mm,  
dvere PZ, čierne

60,-

Bezpečnostná 
schránka na kľúče 
KBG4
27248164 

oceľ, uzamykanie číselným 
kódom, pripevňovací materiál 
súčasť balenia, na 14 ks kľúčov, 
rozmery: 120 x 90 x 40 mm

27,90

Digitálne kukátko Yale
22818809

∅∅ otvoru 14 mm, vhodné na dvere 
hrúbky 38 – 110 mm, LCD displej 3,2“, 
vr. batérie

54,90

Poštová schránka oceľová
25391965 

BK.210.AM, moderný dizajn, uchytenie  
do steny v 4 bodoch, vrátane 2 kľúčov  
a inštalačného materiálu

33,90

Trezor YSV/250/DB1 Yale Safe Medium
24438692 

jednoplášťový sejf na domáce aj kancelárske použitie, ľahké ovládanie 
pomocou digitálnej klávesnice a otvorenie kľučkou, blokácia zámku  
po 3 chybných zadaniach kódu, automatické upozornenie na nízky  
stav napájacích batérií, oceľová konštrukcia a vnútorné vyloženie plsťou 
pre spoľahlivú ochranu dokumentov, dokladov a ďalších cenností, 
súčasťou balenia 2 bezpečnostné kľúče a kotviace príslušenstvo

Ohňovzdorný box na dokumenty
26901853 

rozmery: vonkajšie 16,7 x 40,6 x 32 cm, vnútorné 
9,4 x 33,3 x 21,5 cm, hmotnosť 9 kg, uzamykanie 
na kľúč (2 ks v balení)

43,50

Dverový zavierač DC140NEW
26229874 

na požiarne odolné a dymotesné dvere, 
na dvere do šírky 1250 mm a váhy 100 kg, 
farba strieborná

60,90

Skriňa na zbrane Gun 5
21088849 

ľahká skriňa na 5 dlhých zbraní, samo-
statná vnútorná schránka na muníciu, 
uzamykanie schránky cylindrickou 
zámkou s 2 kľúčmi, uzamykanie hlav-
nej časti na uloženie zbraní je pomocou 
2-stranného rozvorového mechanizmu 
s cylindrickým zámkom a 2 kľúčmi,  
2 otvory na ukotvenie v dolnej aj 
zadnej stene, farba zelená, upevňovací 
materiál je súčasťou dodávky!

168,-

Zámok na zbraň 
GUNCONTROL
25381577 

ľahká a bezpečná manipulácia, 
na všetky typy dlhých a krátkych 
štandardných zbraní

16,95

ODOLNÝ 
30 min.

20

Atrapa kamery s čidlom pohybu 
UNITEC Dummy 47059
20315456

pri zachytení pohybu začne blikať červená 
LED, IP 44, na vnútorné a vonkajšie použitie, 
napájanie batériami 2x 1,5 V AA (nie sú 
súčasťou balenia)

14,90

1  Cylindrická vložka Yale Linus
28393784

kombinácia so zámkom Linus, trieda 
ochrany 6, odolná vylomeniu,  
vypáčeniu či bumping, mosadz, 
kefovaný nikel, nastaviteľná veľkosť

39,-

Systém zabezpečenia Yale Linus

2   Elektronický dverný zámok  
 Yale Linus
28364762 / 28393775

ľahké odomykanie a zamykanie dverí osobne aj na diaľku  
(s využitím Wifi Bridge – bez vyobrazenia – je možné 
dokúpiť), inak pomocou mobilu, dokonalý prehľad 
o príchodoch a odchodoch, priradenie virtuálnych kľúčov, 
kontrola aktuálneho stavu zámku, 150 x 58 x 58 mm, farba: 
čierna / strieborná, napájanie: 4x AA batérie (súčasťou balenia)

249,-

Bezpečnostné 
kovanie RC 101
22989510 / 22987329 

rozostup 72 / 90 mm, 
PZ – bez prekrytia 
vložky rozetou, nerez 
(IN)

30,90

Hrúbka krídla

60 mm

Ud=

1,3
W/ m2K

biela  
RAL 9016

sivá 
RAL 7040

Hliníkové vchodové dvere Superior  napr. 27572915

rozmery vr. zárubne: š 100 x v 210 cm, ľavé / pravé, hliníkový rám aj dverové krídlo, výplň termoizolačná PU 
pena, 3x 3D nastaviteľné závesy, protivysadzovacie tŕne, zámok hákový Winkhaus, hliníkový prah, trojsklo: 
satinované, nerezové orámovanie, vrátane kovania (madlo / kľučka) a vložky, bezpečnostné prevedenie 
RC2, farebné prevedenie: antracit zvonka / biela vnútri, sivá zvonka / biela vnútri, alebo biela obojstranne

od

1.150,-

RC2
 t

ri
ed

a  
zv

ýš

ene j  ochrany prot i  vl ám
aniu

antracit RAL 7016

vrátane kovania

Bezpečnosť

1
2

58,-
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zlatý dub

orechbiela

tmavý dub

zlatý dub

orech

biela RAL 9016

biela

bez 
kovania

bez 
kovania

Jana  napr. 25886504

rozmery vr. zárubne: š 88 x v 198 cm  
alebo š 98 x v 198 cm, ľavé / pravé, 
materiál: smrekové drevo bez povrchovej 
úpravy, drevená výplň, tesnenia vo dverách, 
hliníkový prah, 1-bodový zámok, ISO sklo 

od 189,-

Plastové okná Premium

Easy  napr. 23046630

rozmery vr. zárubne:  
š 88 / 98 x v 198 cm, ľavé / pravé, 
4-komorový PVC profil, výplň termo-
izolačná PU pena, 1-bodový zámok, 
2x 3D závesy, sklo: Mandaline

od 99,-

Ud=

1,9
W/ m2K

Hrúbka krídla
60 mm

Hrúbka krídla
56 mm

Vedľajšie dvere plastové a drevené

Vchodové dvere oceľové Vchodové drevené

Solid Multilock  napr. 25174838

rozmery vr. zárubne: š 100 x v 207 cm, 
ľavé / pravé, technické prevedenie 
S68 ZL, lištový zámok Winkhaus, 
bezpečnostné sklo – lakomat, 
nerezové orámovanie 

549,-

Kronos  napr. 27763658

rozmery vr. zárubne:  
š 90 / 100 x v 207 cm, ľavé / pravé, 
výplň termoizolačný polystyrén, 3x 3D 
závesy, zámok 2x nezávislý 3-bodový, 
bezpečnostné sklo

349,-

Klasik D-2  napr. 27628331

rozmery vr. zárubne: š 102 x v 208 cm, 
ľavé / pravé, kazetová konštrukcia –  
dubové drevo, výplň termoizolačná 
tvrdá PU pena, 2x nezávislý zámok,  
4x 3D závesy 

749,-

Style  napr. 27620735

rozmery vr. zárubne: š 100 x v 210 cm,  
ľavé / pravé, 5-komorový PVC profil, 
oceľová výstuha 1,5 mm, výplň 
termoizolačná PU pena, 5-bodový 
zámok, 3x 3D závesy, sklo: satinované

435,-

Maria  napr. 25273285

rozmery vr. zárubne: š 88 x v 198 cm, 
alebo š 100 x v 210 cm, ľavé / pravé, 
5-komorový PVC profil, výplň termo-
izolačná PU pena, 5-bodový zámok, 
3x 3D závesy, sklo: Orna

od 229,-

bez 
kovania

Ud=

0,9
W/ m2K

Hrúbka krídla
74 mm

antracit

bez 
kovania

Ud=

1,3
W/ m2K

Hrúbka krídla
68 mm

vrátane 
kovania

Ud=

1,5
W/ m2K

Hrúbka krídla
55 mm

sivá RAL 7040

antracit RAL 7016

AluClip vchodové dvere 
Smart SL 303
napr. 27569740
rozmery vr. zárubne: š 100 x v 210 cm, 
ľavé / pravé, AluClip – rám aj dverové 
krídlo z PVC opláštené hliníkom, 
výplň termoizolačná PU pena, 3x 3D 
nastaviteľné závesy, trojsklo: satinované, 
nerez aplikácie, vrátane kovania 
(madlo / kľučka) a vložky, dostupné vo 
farebnom prevedení: antracit zvonka / 
biela vnútri, sivá zvonka / biela vnútri, 
alebo biela obojstranne

Bezpečnostné prevedenie RC2 za 
príplatok na objednávku.

vrátane 
kovania

od

719,-

od

88,90

AluClip – hliníkové 
opláštenie

Ud=

0,9
W/ m2K

Hrúbka krídla
71 mm

vrátane sady kovania A800

biela

Vchodové dvere plastové

bez 
kovania

Ud=

1,8
W/ m2K

Hrúbka krídla
71 mm

antracit

bez 
kovania

Ud=

1,8
W/ m2K

Hrúbka krídla
71 mm

od

74,-

jednokrídlové, otváravo-sklopné, oceľová výstuha 1 mm (rozmery nad 75 cm), 
celoobvodové dvojité tesnenie, kovanie Winkhaus, prevedenie ľavé / pravé, 
vr. parapetného profilu, 10 rokov záruka na profil, farebné prevedenia: biela, 
biela / antracit
napr. 25609251

rozmery 
(cm) špecifikácia  biela  antracit  

/ biela

60 x 60 OS1 Ľ/P  

60 x 90 OS1 Ľ/P  

80 x 100 OS1 Ľ/P  

90 x 60 OS1 Ľ/P  

90 x 90 OS1 Ľ/P  

90 x 120 OS1 Ľ/P  

120 x 120 OS1 Ľ/P  

120 x 140 OS1 Ľ/P  

Uw=

1,1
W/ m2K

• 6-komorový 
profil rámu / 
krídla

• stavebná 
hĺbka  
80 mm 

• trojsklo

zlatý dub zlatý dub

LED vonkajšie osvetlenie
28344852 / 28474795 (so senzorom)

10 W, 1100 lm, 3000 K, rozmery:  
v 29 x š 11 cm, prevedenie: hliník 
/ plast, farba čierna, IP44, vr. 
svetelného zdroja, zdroj nie je  
možné meniť 

Rohožka Domino  
vďaka väčšej hrúbke 22 mm vysoká 
odolnosť, guľatá štruktúra drážok  
na efektívne čistenie obuvi

50 x 80 cm  
27928280 7,99

120 x 80 cm   
27928882 29,-
150 x 100 cm   
27928891 32,-

zlatý dub

antracit

rokov
záruka
na profil



vyrobeno
v ČR
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vyrobené
v ČR

vyrobené
v ČR

vyrobené
v ČR

New Caroline
imitácia kameňa, 11,2 x 39 cm, 
hrúbka 30 mm, mrazuvzdorný

22445128 29,50/ m2

22464433 roh            35,-/ bm

Vanessa
imitácia pálenej tehly, 6,5 x 22,5 cm, 
hrúbka 10 – 15 mm, mrazuvzdorný

26700184 29,50/ m2

21723070 roh 29,50/ bm

Stenový obklad Brick Topaz Red
betónový, 22,8 x 7,3 cm, hrúbka 2 cm, balenie 0,43 m2, bez nutnosti 
škárovania a komplikovaného začistenia (úspora času a škárovacieho 
materiálu)

28500168                                                     26,90/ m2

Arena grafit
imitácia kameňa, 10 x 37,5 cm, hrúbka 15 mm, 
mrazuvzdorný

25707368 26,49/ m2

25708723 roh        26,49/ bm

Basalto volcano
imitácia kameňa, 10 x 37,5 cm, hrúbka 
25 mm, mrazuvdorný

26631558 29,89/ m2

26629261 roh         25,90/ bm

Calibra grigio
imitácia kameňa, 10 x 37,5 cm, 
hrúbka 15 mm, mrazuvzdorný

25700172 26,49/ m2

25702062 roh           26,50/ bm

vrátane škáry

Hazeblack new
imitácia rezaného pieskovca, 11,2 x 39,2 cm, 
hrúbka 10 – 25 mm, mrazuvzdorný

23181823 36,90/ m2

23162952   roh             69,90/ bm

Stenové obklady z betónu – do exteriéru aj interiéru

Terasová dlažba Premiere
60 x 30 cm, hrúbka 4 cm, mrazuvzdorná, hladký, mierne reliéfny 
povrch so zvýraznením zŕn v nášľapnej vrstve, leštená špeciálnou 
technológiou, vzhľadovo sa blíži interiérovým dlažbám, je možné 
klásť aj na terče

biela
 

creme

noir

piesková

 

beige

 

tehlová

 

m2

29,90
NOVINKA
v sortimente
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2 cm dlažba na terasu

od 1 palety od 3 paliet

8,69/ ks 8,19/ ks

24,09/ m2 22,90/ m2

Red Wood 
23098464

60 x 60 cm, hrúbka 2 cm, oteruvzdornosť PEI V, 
protišmykovosť R11, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
balenie 0,72 m2 (2 ks), 1 paleta 21,6 m2, 
6 rôznych vzorov

9,30/ ks

25,90/ m2

Možnosť kladenia:    do trávy    do štrku    na terče    na lepidlo

Gresové dlažby na terasu

Gresová dlažba béžová 
oteruvzdornosť PEI V

21750449  9,99/ m2 

Schodnica béžová 
oteruvzdornosť PEI V

21748693  1,99/ ks  

Gresová dlažba oranžová 
oteruvzdornosť PEI IV

21751169  9,99/ m2 

Schodnica oranžová 
oteruvzdornosť PEI IV

21749049  1,99/ ks  

Gresová dlažba sivá 
oteruvzdornosť PEI V

22209810 9,99/ m2  

Schodnica sivá 
oteruvzdornosť PEI V

22208181  1,99/ ks 

Kolekcia Milton
30 x 30 cm, protišmykovosť R11, mrazuvzdorná

od 1 palety od 3 paliet

9,29/ m2 8,79/ m2

Legend Pine / 
Forest Oak / 
Forest Maple
28443360 / 24939399 / 24940762

30 x 60 cm, oteruvzdornosť PEI IV, 
protišmykovosť R10 / B, mrazuvzdorná 

13,49/ m2

reálna optika dreva

Terrasse
60 x 60 cm, hrúbka 2 cm, 
oteruvzdornosť PEI IV, 
protišmykovosť R11, 
rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, 
balenie 0,72 m2 (2 ks), 
1 paleta 21,6 m2 

26,90/ m2 (9,69/ ks)

od 1 palety od 3 paliet

9,-/ ks 8,59/ ks

25,-/ m2 23,69/ m2

vyrobené
v ČR

Terrasse sivá
27158926

Legend Pine
28443360

Forest Oak
24939399

Forest Maple
24940762

Terrasse čierna
27135424

NOVINKA
v sortimente

 PALETOVÉ ODBERY
CENOVO VÝHODNÉ



Odkvapový žľab
napr. 23555862

RG 75, dĺžka 2 m alebo 3 m, AM 

od 5,43

Roh vnútorný či vonkajší
napr. 23583687

RG 75, AM  

11,99

Objímka zvodu
23582198

DN 53, AM, 2 ks v balení

4,79

Zvodová 
rúrka
napr. 23551790

DN 53, dĺžka 1 m alebo 2 m, AM

od 3,79

Kotlík
23586394

RG 75/53, AM

11,99

  v ponuke kompletný systém s množstvom doplnkov 
  jednoduché zacvaknutie jednotlivých prvkov 
  bezkadmiové PVC odolné UV žiareniu a poveternostným vplyvom 
  pre strechy akejkoľvek veľkosti

AM = antracit – metalic

24

RAL 3009

antracit
antracit 

– metalic hnedá

RAL 7024

RAL 8017

Odkvapové systémy pozink  

Podstrešná fólia JUTAFOL D 110 štandard
š 1,5 m, balené v roliach po 50 alebo 25 bm (= 75 m2 alebo 
37,5 m2), bez vyobrazenia

napr. 21413210  od 0,58/ m2

Podstrešná fólia JUTADACH 95 
š 1,5 m, balené v roliach 50 alebo 25 bm (= 75 m2 alebo 
37,5 m2), vysoko difúzna, bez vyobrazenia 

napr. 21413229  od 0,99/ m2

Parotesná zábrana JUTAFOL N 110 štandard
na ochranu tepelných izolácií, šírka 1,5 m, návin 25 a 50 m, 
bez vyobrazenia

napr. 21412448  od 0,58/ m2

Parotesná zábrana 
JUTAFOL N AL170 
reflex
napr. 21413344

na ochranu tepelných izolácií 
s reflexnou hliníkovou vrstvou, 
odráža sálavé teplo späť 
do miestnosti, šírka 1,5 m, 
návin 25 a 50 m

od 1,58/ m2 

Plechy a príslušenstvo  

Trapézový profil
napr. 25370362

z pozinkovanej ocele, nízka hmotnosť, jednoduchá montáž, 10 rokov 
záruka na lak, vhodné na rôzne ľahké konštrukcie, rozmery: 2 x 0,91 m 
(1,82 m2), je možné spájať s titánzinkovými odkvapmi

od 13,46/ m2

Široký výber príslušenstva*
napr. 23109667

vyrobené z vysoko kvalitného  
oceľového plechu, odolné voči  
UV a poveternostným vplyvom,  
hladký povrch znižuje tvorbu 
machu a tým znižuje náklady  
na údržbu, dostupné v rôznych  
rozmeroch a farbách

Profil v optike strešnej tašky
20 rokov záruka na stálosť farieb a ochranu proti 
korózii, jednoduchá montáž na drevené alebo oceľové 
konštrukcie, odolné voči mrazu a extrémnemu teplu, 
hrúbka 0,5 mm, rozmery: 2,16 x 1,17 m (2,53 m2) 

napr. 24691112                                                    od 16,98/ m2

RAL 7024 RAL 8017

  až o 25 % viac bitúmenu (asfaltu) 
oproti iným HOBBY šindlom

  na komerčné a rezidentné použitie 
v rozmedzí sklonov 15° – 85°

  jednoduchá montáž 
systémom zámkov 

  stálofarebné, odolné 
UV žiareniu

Odporúčame pokladať podkladový asfaltový pás Sindelit (Bitumax SR).

rôzne farby  
a prevedenia, 
napr.:

Onduline Base
napr. 25937642

doska 2 x 0,855 m (1,71 m2), farby: 
červená, čierna, hnedá, zelená, hĺbkovo 
farbené pre vyššiu farebnú stálosť

od 7,43/ m2

 od 4,90/ m2

Granulované strešné šindle*
napr. 25924565

tvar Hexagonál  

tvar Obdĺžnik tvar Triangulár  

tvar Bobrovka

Asfaltové strešné krytiny Strešné fólie*

Plastové odkvapové systémy

Zvodová rúrka
napr. 27119455

∅∅ 87 mm, dĺžka 1 m, 2 m 
alebo 3 m

od 6,45/ m

Roh vnútorný 
či vonkajší
napr. 27139833

125 mm

od 19,50

Odkvapový žľab
125 mm, dĺžka 2 m, 3 m alebo 4 m

napr. 27119446       od 4,98/ m

Držiak 
odkvapu
∅∅ 125 mm, dĺžka 210 mm

napr. 27148510         3,45

Kotlík
napr. 27119464

125 / 87 mm

od 3,75/ m

ďalšie  
povrchové  

úpravy

tovar je čiastočne skladom 
alebo na objednávku

NOVINKA
v sortimente

*Zaujíma vás aktuálna cena? Kontaktujte našu zákaznícku podporu +421 222 211 311.
DENNE NAJNIŽŠIE CENY

Odkvap
Prvé tesnenie / 
odkvapové tesnenie

Vnútorná 
štítová doska

Vlnitý  
plech

Oblúk 
hrebeňa

Profil strešnej 
hrany
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Stavebniny

Tepelnoizolačné tehly GIMA PD 
– priečkovky
pero-drážka, rozmery:  
238 x 372 x 65 / 115 / 
175 / 240 mm

Tepelnoizolačné tehly UNIPOR 
W08 brúsené
pero-drážka, brúsené, 
rozmery: 247 x 249 x 365 / 425 / 490 mm

Presné tvárnice – priečkovky
hladké, rozmery: 
50 – 150 x 249 x 599 mm

vyrobené
v Nemecku

vyrobené
v ČR

od 1 pal. ks od

0,89

ks od 0,99

od 1 pal. ks od

1,11

ks od 1,19

Jadrová 
omietka
24642457

25 kg, vápenno-
cementová ručná 
omietka na von-
kajšie a vnútorné 
použitie, velikosť 
zrna max. 4 mm

Murovacia 
malta 50
24643788

25 kg, vápenno- 
cementová 
murovacia malta, 
zaručená pevnosť 
v tlaku 5 MPa

Jadrová 
omietka
21534166

25 kg, zrnitosť 
2 mm, odporúčaná 
hrúbka vrstvy 
20 mm, bezprašný 
PE obal s možnos-
ťou skladovania 
v exteriéri

Murovacia 
malta
21534722

25 kg, je možné 
skladovať vonku, 
bezprašný obal, 
výhodná na 
murovanie triedy 
M5, odoláva 
poveternostným 
vplyvom, ľahko 
sa spracováva

Strojová 
omietka
23142440

40 kg, jednovrstvová 
vápennocementová 
strojová omietka do 
interiéru s veľkosťou 
zrna cca 0,6 mm

Tenkovrstvová 
lepiaca malta 
na pórobetón
23145485

25 kg, na lepenie 
všetkých konštrukč- 
ných prvkov z póro- 
betónu všetkých 
značiek, zaručená 
pevnosť v tlaku 5 MPa

21366217 / 21368125

1,5 kg / 4 kg, rýchlotuhnúca, ideálna na fixácie 
elektro prvkov, vhodná na opravy, nevytvára 
zmršťovacie trhliny, určená pre interiéry

1,60 / 3,29

od 1 pal.  

2,55

25 kg 2,69

od 1 pal.  

4,60

40 kg 4,90

od 1 pal.  

5,80

25 kg 6,10

Jadrové omietky

Murovacie malty Sadry

od 1 pal.  

1,95

25 kg 2,05

od 1 pal.  

1,95

25 kg 2,05

Vápenný štuk
21528673

25 kg, na 
vykonávanie 
štukových omietok 
na jadrové 
podkladové omietky, 
zrnitosť 0 – 0,4 mm, 
hrúbka vrstvy 
do 2 mm

od 1 pal.  

2,45

25 kg 2,65

Vnútorné omietky

Štuk 
vnútorný
23142486

25 kg, prírodne 
biela jemná 
štuková omiet-
ka na vápennej 
báze určená pre 
interiéry

od 1 pal.  

4,05

25 kg 4,25

Flexibilná rýchla 
samonivelačná 
hmota
22525668

20 kg, tr. pevnosti  
CT C20 F4, mrazuvzdor-
ná, vhodná tiež na 
podlahové vykurovanie

Samonivelačný 
poter
21533437

25 kg, tr. pevnosti 
CT C15 F5, 
do interiéru, 
zrnitosť 0 – 0,7 mm 
hrúbka vrstvy 
3 – 10 mm, 
bezprašný PE 
obal s možnosťou 
skladovania 
v exteriéri

Flexibilná 
samonivelačná 
hmota Nivello 
Quattro
23145360

25 kg, samonivelačná 
podlahová stierka na 
báze síranu vápena-
tého, vhodná tiež na 
podlahové kúrenie

Nivelačné hmoty

CT C20 F4

od 1 pal.  

9,70

20 kg 10,70

od 1 pal.  

7,25

25 kg 7,75

od 1 pal.  

12,25

25 kg 12,89

13863433  / 13863419 / 13863574

1,5 kg / 3 kg / 6 kg, rýchlotvrdnúca, na vyplňovanie 
dier a vyhladzovanie nerovností, vhodná aj na 
usadzovanie zásuviek

1,75 / 2,15 / 3,85 

Na vybraný sortiment stavebných materiálov ponúkame tiež 
 PALETOVÉ ODBERY
CENOVO VÝHODNÉ

Samonivelačná 
stierka
25696989

25 kg, 2 – 10 mm, 
je možné skladovať 
vonku, bezprašný 
obal, pre dokonalé 
vyrovnanie podlahy, 
vhodné na podlahové 
vykurovanie, pre 
hrúbku vrstvy už 
od 2 mm

Najnovšie vám na objednávku vypracujeme 
ponuku tepelno-izolačných tehál pre pasívne domy. 

Pripravte sa na jar 2022 a nechajte si v našom 
odbornom centre naceniť svoj dom.

λ 0,08 W/ mK

Sadrová 
omietka
26811925

25 kg, ručná, tenko- 
vrstvová, ľahčená, 
vhodná na pórobetón, 
tehly, tehlové bloky 
a pod., s hladeným 
povrchom pre interiér

od 1 pal.  

11,50

25 kg 12,20

od 1 pal. 8,05

25 kg

8,55

CA C20 F6

od 1 pal.  

2,95

25 kg 3,09

Presné tvárnice – priečkovky
hladké, rozmery:  
500 x 250 x 50 – 375 mm

od 1 pal. ks od

0,65

ks od 0,79
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Profily*

Sadrokartónové dosky*

Štandardné
napr. 22391346 

hr. 9,5 mm alebo 12,5 mm,  
š 125 cm, d 100 alebo 200 cm 

m2 od

1,77

Impregnované
napr. 22391373 

hr. 12,5 mm, š 125 cm,  
d 100 alebo 200 cm

m2 od

3,19

Protipožiarne
napr. 22930712 

hr. 12,5 mm, š 125 cm,  
d 100 alebo 200 cm

m2 od

2,48

CW   napr. 22295262 
centrálny profil, hr. plechu 0,6 mm

50 x 50 mm, d 2,6 / 2,75 / 3 m 

75 x 50 mm, d 2,6 / 2,75 / 3 m

100 x 50 mm, d 2,75 m

UW   napr. 22294931 
vodiaci profil, hr. plechu 0,6 mm

50 x 40 mm, d 4 m

75 x 40 mm, d 4 m 

100 x 40 mm, d 4 m

CD   napr. 22295244 
centrálny profil, hr. plechu 0,6 mm

60 x 27 mm, d 3 / 4 m

UD    22295235 
obvodový stropný profil,  
hr. plechu 0,6 mm

30 x 27 mm, d 3 m

UA    22294968 
profil, pozinkovaný,  
hr. plechu 2 mm

50 x 40 mm, d 3 m

  Všetko pre vašu suchú výstavbu od

Miska na sadru Bauhaus 
profi
22125509 

veľkosť 2

1,75

Hladítko rovné
21437627 

280 x 130 mm, gumová rukoväť

4,65

Špachtľa široká 
profi
20023980 

nerez, s bitom

7,15

Vnútorná vyrovnávacia stierka 15 kg
21358454 

na veľkoplošné vyrovnanie poréznych stavebných 
podkladov ako sú betón, pórobetón, sadrokartón 
aj omietka

Penetrácia
vhodná na penetráciu 
sadrokartónu, omietok, 
betónu, drevotrieskových  
a cementotrieskových dosiek

1 kg 22602394 2,09

5 kg 22609012 9,15

Vodováha na horizontálne aj vertikálne meranie
z korózii odolnej zliatiny z ľahkých kovov, obdĺžnikový profil s hladkými postrannými plochami, nanesená 
sivá kovová prášková vrstva, s nerozbitnými libelami z blokového akrylového skla, na zaistenie presnosti 
sú libely do tela vodováhy pevne zaliate, presnosť merania v normálnej polohe: 0,5 mm/ m, rôzne 
dĺžky: 400 / 600 / 800 / 1000 mm
napr. 25996500

od 11,50

vyrobené
v Nemecku

13,69
DENNE NAJNIŽŠIE CENY

*Zaujíma vás aktuálna cena? Kontaktujte našu zákaznícku podporu +421 222 211 311. 
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Rokofinal Duo 2 v 1
škárovací základný a finálny tmel

5 kg 22247810  5,19

15 kg 22251705  13,99

Rokofinal Plus
na finálne tmelenie spojov  
sadrokartónových dosiek

5 kg  21372676 4,29

15 kg 21386756  11,99

Profi aku brúska na sadrokartóny
28769303

DCE800N, 18 V, ∅∅ kotúča 225 mm, teleskopická násada 120 – 160 mm, bezuhlíkový Brushless 
motor, voľnobežné otáčky 700 – 1200 / 17500 / 25000 ot./ min., hmotnosť 3,9 kg, bez 
akumulátora a nabíjačky

529,-

XR Brushless motor

Škárovací tmel Super
napr. 22391522 

univerzálny výplňový  
tmel pre všetkých  
montážnikov  
a všetky projekty,  
na základné  
ekonomické  
tmelenie škár  
s výstužnou páskou  
a tmelenie povrchu  
vrátane finálneho  
tmelenia

5 kg 4,05

25 kg 18,30

Škárovací tmel Vario
22391601 

na tmelenie v spojení s výstužnou páskou, so 
zvýšenou pevnosťou, určené na protipožiarne 
konštrukcie

5 kg 11,45

Promix Finish 

na finálne tmelenie škár,  
konzistencia na priamu spotrebu

5 kg 22391638 8,35

15 kg 22391629 19,95

Škárovací tmel Rifino Top
22391577 

jemný sadrový tmel, na škárovanie 
a tmelenie bez brúsenia

5 kg 8,99

Škárovacia stierka Cover O
21385391 

finálna celoplošná vyrovnávacia stierka, 
jednoduchá aplikácia a brúsiteľnosť

15 kg 10,99

Rokoplast
napr. 21387306 

tmel na základné 
tmelenie škár 
sadrokartónových 
dosiek, na 
vyplnenie trhlín 
a škár v murive 
a v omietke

2 kg 3,59

5 kg 6,75

Tmelenie

Pásky

Náradie na sadrokartón

Penová akustická páska
napr. 22771957 

š 30 / 45 / 65 / 90 mm, d 30 m, slúži na nalepenie 
na konštrukčné sadrokartónové profily pred mon-
tážou sadrokartónovej dosky, šírku pásky je nutné 
vhodne zvoliť na základe konštrukčnej šírky profilu

od 5,55

Sklená nedierovaná bandáž
22358970 

š 50 mm x d 25 m, vliesová sklovláknitá 
páska slúži na vystuženie tmelených 
sadrokartónových spojov, poprípade spojov 
OSB dosiek v drevostavbách

1,25

Papierová páska
22771993 

š 50 mm x d 150 m, pre vystuženie škár  
u sadrokartónových dosiek

11,90

Alux páska
22772002 

š 50 mm x d 30 m, pre tmelenie uhlov rohov 
sadrokartónových konštrukcií

15,90

Profi aku skrutkovač  
pre sadrokartonárov
26829894

DCF620D2K-QW, s automatickým podávačom 
skrutiek, bezuhlíkový motor 18 V XR, až 4400 ot./  
min. s reguláciou, nastaviteľný krútiaci moment 
5 – 30 Nm, 2x Li-Ion aku 2 Ah, hmotnosť len  
1,8 kg, v systaineri TSTAK

319,-

výrazné urýchlenie 
montáže SDK dosiek

Brúska na sadrokartóny
23700778

DS 920, 230 V, ∅∅ 225 mm, 700 – 1700 ot./ min., 
teleskopická rukoväť, dlhý krk, hmotnosť 6,5 kg, 
rýchla montáž / demontáž z 3 častí, prípojka na 
odsávanie, celková dĺžka 1,7 m, záruka 5 rokov

129,-

teleskopická rukoväť

Tmel škárovací a finálny 
ProMix Mega 

na škárovanie a celoplošné tmelenie 
SDK dosiek, ale aj omietok a betónu

5 kg 22391665 8,40

vrátane 2

NOVINKA
v sortimente
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Pracovné odevy a obuv

Príprava auta na zimu

Profi pojazdný zdvihák
nízkoprofilový, dvojpiestový, bezpečnostne tlakový aj klesajúci 
ventil, gumové sedlo, polyuretánové-oceľové kolesá, extra veľké 
ovládacie pedále, komfortná tvarovaná páka s uzavretou rukoväťou, 
priečna vzpera nie je súčasťou dodávky

24508179 nosnosť 2 t, výška zdvihu 70 – 490 mm 229,-
24488800 nosnosť 1,5 t, výška zdvihu 70 – 610 mm 249,-
24508188 nosnosť 3 t, výška zdvihu 90 – 550 mm 269,-

Priečna vzpera 
redukuje možnosť priehybu oceľových častí podvozku, pre zdvih 
vozov pri paralelnej výmene kolies, výnimočná stabilita pri čelnom, zadnom 
alebo bočnom zdvihu vozidla, nosnosť 1 t, 128 mm gumový ochranný poťah 
na oboch sedlách, flexibilný, od 595 do 920 mm dĺžky medzi sedlami, 
nastavenie výšky sedla až 50 mm

25843642   89,-

Kanister
20 l, pohodlné skladovanie 
a transport pohonných 
hmôt, pre vysoké nároky 
na bezpečnosť, dlhá 
životnosť

28117896       27,90

Autobatéria
napr. 21537031

spoľahlivá bezúdržbová batéria s Ca / Ca 
technológiou vnútorných dosiek, kapacita 
44 – 95 Ah

od 45,- technológia Ca / Ca

Pracovný odev CXS Naos
materiál: 93 % nylon + 7 % elastan, strečový 
materiál, vysoké percento nylonu zaručujuje 
schopnosť rýchleho schnutia, materiál Cordura 
na exponovaných miestach, reflexné doplnky, 
veľkosti 48 – 62, farba: sivo-čierna, modrá

Pracovný odev SIRIUS Brighton
materiál 65 % polyester + 35 % bavlna, zvýšená viditeľnosť,
veľkosti 48 – 62, reflexné doplnky, farba: čierno-žltá

3  Blúza CXS Naos
multifunkčné vrecká, ventilácia na zips

napr. 28653275                                                  71,50 

1  Nohavice s náprsenkou
zosilnené kolená s možnosťou vloženia kolenných výstuh, 
pevný pas s pútkami na opasok, multifunkčné vrecká, 
náprsenka s vreckom

napr. 24922317                                                    34,90 

2  Blúza
rukávy s nastaviteľnou manžetou, kryté zapínanie na zips 
a cvoky, multifunkčné náprsné vrecká, bočné vrecká na zips

napr. 24917368                                                   34,90 
Nohavice
prevedenie do pása, zosilnené kolená s možnosťou vloženia 
kolenných výstuh, pútka na opasok, bez vyobrazenia

napr. 24922122                                                   30,90 

4  Nohavice CXS Naos 
flexibilný pás s možnosťou upravenia veľkosti a pútkami 
na opasok, zipsová ventilácia v zadnej časti stehien

napr. 28671435                                                 72,70 

Poltopánka CXS LAND Eivissa S1
textil, brúsená hovädzia koža zaručuje odolnosť proti oderu, 
s oceľovou špicou, pohodlné aj pri celodennom nosení, 
antistatická, olejovzdorná a protišmyková podošva, veľ. 41 – 46

napr. 25807125                                                   36,- 

Poltopánka DOG Doberman S1
bezpečnostná poltopánka z kvalitnej brúsenej kože, 
perforovaná, s oceľovou špicou, reflexné doplnky, priedušná, 
oderu odolná mesh podšívka, anatomická vložka, 
protišmyková, antistatická, olejovzdorná podošva, veľ. 41 – 46

napr. 28297372                                                   40,50 

Zimná zmes 
do ostrekovačov 
REPET

28746111   

5 l, do -20 °C, 
recyklovateľný obal

4,20

Traky
dĺžka 120 cm, materiál: Slotera s gumovým kaučukom, 
zapínanie poniklovaný kov, farba: červená / sivá / čierna

27582686 / 27599969 / 27627541                     9,90 

1

2

3

4
tiež v čierno-sivom 
farebnom variante

NOVINKA
v sortimente

100%
recyklovateľný
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Prívetivý k životnému prostrediu
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Predaj propán-butánu 
v tlakových fľašiach 
v našom odbornom centre nájdete oceľové  
plynové fľaše týchto náplní (objemov):

2 kg 4,39

5 kg 9,39

10 kg 14,99

vnútorné aj vonkajšie použitie, IP44, 
kábel H07RN-F3G1,5, zásuvka 
3x (2P + PE), materiál: plast, oceľový 
stojan, izolovaná rukoväť, ideálny 
na stavbu – odolný poveternostným 
vplyvom, olejom
23190607 40 m, čierny

85,-

vonkajšie použitie, IP44, kábel 
H07RN-f2,5 s neoprénovou izoláciou, 
materiál: plast / oceľový stojan, 
4x zásuvka so samozatváracími viečkami 
2P + PE, izolovaná rukoväť, odolný voči 
poveternostným vplyvom aj olejom, 
vhodné pre zváračky, kompresory…

27072460 25 m, čierny
27048294 50 m, čierny

od 75,-

vnútorné použitie (alebo vonkajšie suché 
prostredie), IP20, kábel oranžový, H05VV-F3G 
s PVC izoláciou, materiál: plast / oceľový 
stojan, 4x zásuvka 2P + PE, izolovaná 
rukoväť, vhodný na pripojenie 
4 prenosných elektrických spotrebičov

24679996 25 m, K05VV-F3G1,5 
22338103 30 m, K05VV-F3G1

od 26,90

21276732

výkon 0,4 / 1,65 / 
3,3 kW, IP24, 230 V, 
2 stupne kúrenia 
+ 1 stupeň ventilácie, 
termostat, ochrana 
proti prehriatiu, 
stabilný kovový stojan, 
rozmery: v 450 x 
š 320 x h 310 mm, 
hmotnosť 6,5 kg 

79,- 

22849881

výkon 0,4 / 2,5 / 5 kW, 
IP24, 400 V / CEE, 
2 stupne kúrenia 
+ 1 stupeň ventilácie, 
termostat, ochrana 
proti prehriatiu, stabilný 
kovový stojan, 
rozmery: v 458 x 
š 295 x h 295 mm, 
hmotnosť 6,4 kg

99,-

5 kW

Elektrické ohrievačePredlžovacie káblové bubny

20325659

výkon 0,25 / 1/2 kW, IP24, 
230 V, 2 stupne kúrenia 
+ 1 stupeň ventilácie, 
termostat, ochrana 
proti prehriatiu, 
rozmery: v 285 x 
š 198 x h 184 mm, 
hmotnosť 3,5 kg

49,-

s reguláciou výkonu / spotreby

Plynový ohrievač
25440609

GMA 50, výkon 50 kW, spotreba plynu 3,64 kg/ hod., 
s termostatom, pre priestory do 750 m2, rozmery: 
v 400 x š 250 x h 589 mm, hmotnosť 10 kg

249,- 

vrátane hadice 
a redukčného ventilu

Plynový ohrievač
25115183

Roturbo 35000, max. výkon 17 – 34 kW, spotreba plynu 
1,375 – 2,46 kg/ hod., max. prietok vzduchu  800 m3/ hod., 
tlak 0,7 – 1,5 bar, rozmery: v 320 x š 240 x h 520 mm, 
hmotnosť 8,5 kg

238,- 

Plynové a naftové ohrievače

50 kW

Plynový teplomet
21102989

regulácia výkonu 2,4 až 4,2 kW, 
spotreba cca 0,2 kg PB/ hod., 
vrátane hadice 40 cm 
a redukčného ventilu, systém 
piezo zapaľovania, držiak na 
bežné PB fľaše, rozmery: 
362 x 270 x 130 mm

39,95

34 kW

520 mm

589 mm

Plynový ohrievač
25958582

GMA15B, max. výkon 15 kW, spotreba plynu 
1,1 kg/ hod., max. prietok vzduchu 300 m3/ hod., 
tlak 0,7 bar, pre priestory do 350 m3, 
rozmery: v 300 x š 190 x h 380 mm, 
hmotnosť 4 kg

109,- 

380 mm

Naftový ohrievač
DMA 20, výkon 20 kW, spotreba nafty 1,9 l/ hod., max. prietok 
vzduchu 550 m3/ hod., rozmery: v 690 x š 450 x h 950 mm, 
hmotnosť 15 kg

25448843      349,-
v sortimente aj variant s odvodom spalín:

25454716 499,-

950 mm

20 kW

kúpiť alebo 
vymeniť

ihneď k odberu

jednoduchá 
výmena 
prázdnej 
za plnú

24641612

výkon 1/2/3 kW, IP24, 
230 V, 3 stupne kúrenia, 
termostat, ochrana proti 
prehriatiu, protišmykové 
nohy, rozmery: v 335 x 
š 220 x h 200 mm, 
hmotnosť 4,2 kg

59,- 3 kW

Plynové kachle Relax
21690183 

výkon 4,2 kW, výhrevnosť až 120 m3, spotreba plynu 
310 g/ hod., rozmery: v 700 x š 440 x h 410 mm, 
čierna farba, hmotnosť 14 kg

119,- 

na PB fľaše
5 alebo 10 kg

vrátane
redukčného

ventilu
a pripojovacej

sady

15 kW
piezo 

zapaľovanie

2 kW

3,3 kW
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EUROBOXY  zatvorené, bez veka, je možné dokúpiť

Napr. Rozmery (š x v x h) Označenie Cena Cena za kus  
pri odbere 5 ks

 EUROBOX 40 l 60 x 40 x 20 cm 10753209 10,70 9,70

EUROBOX 60 l 60 x 40 x 32 cm 10753223 12,99 11,99

 EUROBOX 76 l 60 x 40 x 40 cm 23091214 15,90 14,94

 EUROBOX 91 l 80 x 60 x 22 cm 26803232 27,50 25,-
 EUROBOX 176 l 80 x 60 x 42 cm 26843399 39,50 34,50

Kovové regály 

box L box XL box XXL

Systém úložných boxov CLEAR BOX
systém transparentných úložných boxov, univerzálne použiteľný, napr. na textil alebo na topánky, 
možnosť stohovania – ideálne ako boxy do skríň, k dispozícii v 9 rôznych veľkostiach, napr.:

Boxy Rozmery (š x v x h) Objem Označenie Cena

CLEAR BOX L 54,8 x 38,4 x 28,3 cm 45 l 20013565 8,-

CLEAR BOX XL 54,8 x 38,4 x 42,2 cm 65 l 20013574 11,50

CLEAR BOX XXL 79 x 57 x 44 cm 145 l 20129514 19,80

možnosť dokúpiť veká a organizéry

pri odbere 5 ks 
výhodnejšie ceny

Promix plus
5 políc, police DTD, nosnosť police 200 kg, prevedenie 
pozink, biely lak, rozmery: š 120 x v 180 cm

h 45 cm 22462729 48,20

h 60 cm 25212941 62,70

176 l

91 l

40 l

60 l

Promix / Promix plus
5 políc, police DTD, nosnosť police 275 / 200 kg,  
prevedenie pozink, čierny lak, rozmery: v 180 x h 45 cm

š 90 cm 26871372 47,-
š 120 cm 26869863 59,80

Rat 20
27440252 

4 police, police DTD, nosnosť police 175 kg, prevedenie 
pozink, rozmery: v 180 x š 90 x h 40 cm

39,-

NOSNOSŤ
cca 200 kg

na policu

Príslušenstvo
Podvozok s brzdou, nosnosť 100 kg, pre EUROBOX 
80 x 60 cm, bez vyobrazenia

26843414 25,50/ 2 ks
Podstavec, nosnosť 250 kg, 2 alebo 4 kusy,  
pre EUROBOX 80 x 60 cm, bez vyobrazenia

26846529 / 26840211 od 15,95

Prepravný roller, pre EUROBOX 60 x 40 cm,  
s parkovacou brzdou, je možné kombinovať  
aj s transparentnými EUROBOXAMI

20031035 32,10

Adaptér, pre EUROBOX 40 x 30 / 60 x 40 cm, 
bez vyobrazenia

24810014 / 24807803 od 7,38

NOSNOSŤ
až 275 kg

na policu

NOSNOSŤ
cca 175 kg

na policu

box 31 box 70box 15

Bezpečné  
pre potraviny

SMARTSTORE  vrátane veka, napr.:

Boxy Rozmery (š x v x h) Objem Označenie Cena

SMARTSTORE box 15 40 x 30 x 19 cm 15 l 20586049 5,55

SMARTSTORE box 31 50 x 40 x 26 cm 31 l 20582986 9,99

SMARTSTORE box 45 60 x 40 x 31 cm 45 l 24659040 15,25

SMARTSTORE box 70  
s kolieskami 72 x 40 x 39 cm 70 l 20583004 17,50

Vložka hlboká – 1,6 l 20587918 1,82

KOMBI-SADA (3 + 3 vložky)                 – – 20579614 4,05

10
rokov  

záruka  
výrobcu

 stohovateľné
 šetria miesto
 s kolieskami (iba box 70)
 uzatvárateľné

Bezpečné  
pre potraviny

montáž bez použitia náradia = EXPRESNÁ MONTÁŽ
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Kufor QBRICK ONE CART PROFI
profesionálna modulárna zostava 
pojazdného kufra, kufra a organizéra, 
každý modul zostavy je možné používať aj 
samostatne, pevná konštrukcia, prachu-
vzdorný a vodeodolný, slúži predovšetkým 
na uloženie a prenášanie rôzneho  
náradia, príslušenstva a drobných dielov

25649497

1  objem 15,5 l, nosnosť až 50 kg, 
nastaviteľné rozdeľovače, organizéry vo 
veku s priehľadnými krytmi, dve madlá

38,50

25658305

2  objem 38 l, nosnosť až 120 kg, 
organizéry vo veku, dva deliče vo 
vnútornej časti kufra

43,90

28539241

3  objem 50 l, nosnosť až 120 kg, 
dva organizéry na prehľadné uloženie 
drobného materiálu, možnosť využitia ako 
pracovnú plošinu, teleskopická rukoväť

87,90

Sada náradia  11050114

91-dielna, ideálne základné vybavenie pre najčastejšie práce v domácnosti, sada obsahuje: 
kliešte, skrutkovače, pílku na kov, sadu očkových a vidlicových kľúčov 8 – 17 mm, 31-dielnu 
sadu bitov, 16-dielnu sadu vrtákov, račňu a ⅜“ nasadzovacie kľúčové nadstavce 9 – 20 mm, 
sadu imbusových kľúčov 2 – 10 mm, kladivo, meracie pásmo a mnoho ďalšieho

118,-

91-dielna

ideálne základne 
vybavenie

Kufor Formula S500 Carbo Alu
23159112 

rozmery: 46 x 26 x 24 cm, organizéry vo veku, 
s hliníkovými uzatváracími klipmi, hlboká 
vyberateľná vanička, hliníkové držadlo

16,90

Alu kufor BLACK-LINE   20649067

rozmery: cca 45 x 33 x 15 cm, robustný univerzálny kufor 
s variabilným vnútorným usporiadaním, stabilné rohové profily 
a pracky, držiak na náradie vo veku, bez vyobrazeného obsahu

19,90

uzamykateľný

Profi kufor s náradím
27549511

127-dielny, na prvotné vybavenie 
remeselníckej dielne

199,-

127-dielny

hliníkový

Servisná taška s náradím
20323963

56-dielna, obsahuje: kľúče, kliešte, skrutkovače 
a mnoho ďalšieho, na univerzálne využitie

59,-

56-dielna

Kufor Alu Plus vr. 3 zásobníkov
23071933

rozmery: 52 x 33 x 32 cm, organizéry vo veku, 
hliníkové uzatváracie klipy, hlboká 
odnímateľná vanička, hliníkové držadlo

25,-

Alu kufor na náradie XL
11145672

rozmery: 45 x 22,5 x 30 cm, užitočné odkladacie 
plochy, ktoré sa zatvoria s vekom, variabilné člene-
nie aj v priestoroch veka, bez vyobrazeného obsahu

53,90

Profi brašna na náradie
21975899 

rozmery: š 46 x v 28 x h 23 cm, vyrobená  
z pevnej a odolnej tkaniny, pevné vodeodolné 
plastové dno, s ramenným popruhom, 
kritické miesta (rohy, hrany) zosilnené kožou, 
s ramenným popruhom

28,90

s ramenným 
popruhom

tri ergoboxy

držiak na náradie
vo veku

1

2

3
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Viacúčelový vysávač
27814060

NT 400, príkon 1350 W, podtlak 230 mbar, nádoba 20 l, 
dĺžka el. kábla / hadice: 6 m / 2,5 m, poloautomatický 
oklep filtra, zásuvka 230 V na ručné elektrické náradie, 
hlučnosť iba 66 dB, hmotnosť 11 kg

269,-

Aku vysávač 
multifunkčný
27602618

BL R18SV7-0, bezuhlíkový akumulátorový tyčový vysávač, 
sací výkon 95 Air Watts a prúd vzduchu 1160 l/ min. pre silné 
hĺbkové čistenie, hubica na podlahy, s rotačnou kefou, 
2x HEPA 13 filter, 2x predfilter, plochá úzka hubica, tyč, kefa, 
nástennné držadlo, objem nádoby 500 ml, bez akumulátora 
a nabíjačky, hmotnosť 1,5 kg

199,-

Kompresor + príslušenstvo
22152330

FIFTY, 1,5 kW, 2 HP, výška 845 mm,  
∅∅ 330 mm, tlaková nádrž 50 l,  
3400 ot./ min., tlak až 10 bar,  
bezolejový, hmotnosť 27 kg

189,-

v sade náradia je tiež 
obsiahnutý rázový 
uťahovák s max. 

uťahovacím momentom 
176 Nm a so spotrebou 
vzduchu iba 70 l/ min.

vr. 2 kotúčov

Multifunkčná pásová píla
26400518

MBS 1100 2v1, 1,1 kW, rezná výška / šírka: 127 / 80 mm, nastavenie sklonu 0 – 45°, 
dĺžka pásu 1140 mm, nastaviteľná rýchlosť pásu max. 144 m/ min., možnosť 
stacionárneho aj montážneho používania, rozmery: 50 x 30 x 39 cm, vrátane 2 ks 
pílového pásu, hmotnosť 13,6 kg

229,-

rotačná 
kefa

bezuhlíkový
motor 18 V

profi konštrukcia 
na každodennú 

prevádzku
viacnásobná 

filtrácia

  funkcia pojazdu
  vr. tvrdokovového 

pílového kotúča 
∅∅ 216 x 30 mm 
(48 zubov) a nástroja 
na výmenu

   integrované rozšírenie 
stola z oboch strán 

   s laserom na presnú 
prácu

Pokosová píla s pojazdom
23099971

KGS 216M, 230 V, 1500 W, 5000 ot./ min., ∅∅ kotúča 216 mm, max. profil rezu 305 x 65 mm, laser na presné 
zobrazenie línie rezu, LED osvetlenie miesta rezu, zachytávanie pilín do filtračného vaku, hmotnosť 13,5 kg

199,-

2-rýchlostný aku skrutovač
27011029

CSD40-20Li, včetně 2x 20 V Li-lon aku 2 Ah, 0 – 450 / 1600 ot./ min., 
krútiaci moment až 40 Nm, celokovové skľučovadlo do ∅ ∅ 13 mm, 
hmotnosť 1,7 kg, v kufri s bohatým príslušenstvom vrátane 
flexibilného hriadeľa

115,-

Uhlová brúska
27054644

AG 2200, 2200 W, softstart, max. ∅∅ kotúča 230 mm, 
6000 ot./ min., plynulý rozbeh, hmotnosť 6,5 kg

109,-

s plynulým 
rozbehom

vrátane 2x aku 
20 V / 2,0 Ah

∅∅ 230 mm

Vibračná brúska
27059597

ES240, 240 W, brúsna plocha 93 x 184 mm, vrátane sady 
brúsnych papierov, hmotnosť 1,9 kg

49,-

V KUFRI

V KUFRI

V KUFRI
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Aku rázový uťahovák
R18IW3-0, 18 V, 400 Nm, 1/2“, 
2900 ot./ min., 3200 úderov/ min.

23516735 119,-

3  Aku skrutkovač
HP RDD18C-0, viď poz. 1, prevedenie 
bez akumulátora a nabíjačky

28517186 115,-
4  Aku uhlová brúska

RCT18C-0, ∅ ∅ kotúča 76 mm, max. hrúbka 
rezu 16 mm, rýchlosť až 20000 ot./ min., 
vrátane 3 kotúčov na kovové aj stavebné 
materiály, hmotnosť iba 0,8 kg

28539162 119,-
5  Aku rázový uťahovák

RID18C-0, 18 V, krútiaci moment až 240 Nm, 
až 4200 úderov/ min., až 2900 ot./ min. 
s plynulou reguláciou, rýchloupínacie skľučovadlo 
¼“, hmotnosť len 0,9 kg, bez vyobrazenia

28517177 129,-
6  Aku šabľová píla

RRS18C-0, 18 V, dĺžka zdvihu 16 mm, max. kapacita 
rezu 90 mm, plynulá regulácia až 3000 ot./ min., 
hmotnosť 1,7 kg

28542300 135,-
7  Akumulátor

EVE RB1820C, kapacita 2 Ah, nová elektronika 
a vyšší výstupný prúd

28481430 69,-
8  Akumulátor

EVE RB1840X, kapacita 4 Ah, nová elektronika 
a vyšší výstupný prúd

28510194 99,-

1  Aku skrutkovač
HP RDD18C-220, krútiaci moment až 50 Nm, 
2-rýchlostná prevodovka 0 – 450 / 1700 ot./ min., 
skľučovadlo do 13 mm, hmotnosť iba 0,95 kg, 
vr. 2 ks aku 18 V / 2 Ah, rýchlonabíjačky a tašky

28527963 215,-
2  Aku príklepový skrutkovač

HP RPD18C-0, krútiaci moment až 54 Nm, 2-rýchlostná 
prevodovka 0 – 450 / 1700 ot./ min., skľučovadlo 
do ∅∅ 13 mm, príklep až 27200x/ min., hmotnosť 1 kg

28517195 129,-

Sada 2 ks 18 V Li-Ion akumulátorov
RB18LL50, kapacita 5 Ah

24771139                                                    169,-

Aku príklepový 
skrutkovač
R18PDBL-LL25S, 
18 V / 2,5 Ah, 60 Nm, 
2-rýchlostný, max. ∅∅ vŕtania do ocele / muriva / 
dreva: 13 / 13 / 50 mm, vrátane 2x aku 2,5 Ah 
a nabíjačky

25712131 199,-

Aku okružná píla
RWSL 1801M, 18 V, kotúč ∅∅ 150 mm, 
hrúbka rezu až 45 mm, hmotnosť 2,5 kg

22586009 85,-

Aku vŕtacie kladivo
R18 SDS, 18 V, 0 – 1300 ot./ min., až 5000 
úderov, energia úderu 1,3 J, na vŕtanie aj 
sekanie

23126499 123,-

LED aku 
stavebný  
reflektor
R18ALH-0, 20 W, 1800 lm, účinné 
osvetlenie až do 8 m, je možné 
používať v kombinácii s káblom alebo 
akumulátorom, hmotnosť 1,4 kg

24488439 89,-

Aku skrutkovač
R18DD3-225S, 18 V / 2,5 Ah, 50 Nm, 2-rýchlostný, 
1800 ot./ min., max. ∅∅ vŕtania do dreva / ocele: 
38 / 13 mm, vrátane 2x aku 2,5 Ah a nabíjačky

25506574 159,-

elektronika 
E-Torque 
control

indukčný 
Brushless 

motor prevádzka 
na 18 V 
alebo
230 V

světlo budoucnosti

Všetky produkty RYOBI na tejto strane sú dodávané bez akumulátora a nabíjačky, pokiaľ nie je uvedené inak. 

  veľký výber akumulátorov 18 V s kapacitou 
2,5 až 9 Ah 

   v robustnom prevedení so špičkovou 
riadiacou elektronikou

6

7

4
8

1

2

Štandardné aku náradie RYOBI One+ 18 V

  menšie 
rozmery 

   nižšia 
hmotnosť

   vysoký 
výkon

RYOBI BRUSHLESS HIGH PERFORMANCE
   najnovšia generácia bezuhlíkových motorov 18 V s vyšším výkonom 

a nižšou spotrebou 
  výrazne menšie rozmery, nižšia hmotnosť a prepracovanejšia ergonómia 
  nové výkonné 18 V akumulátory kompatibilné s radom RYOBI One+

vrátane 2

vrátane 2

vrátane 2
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Akumulátorové reťazové píly Benzínové reťazové píly

Príslušenstvo Ochranné pomôcky

Pilníky
napr. 16106939
spoľahlivé ostrenie reťazí, na rôzne rozostupy zubov

od 6,35/ 3 ks

Držiaky pilníkov
napr. 16106764
veľmi ľahká manipulácia, udržuje 
správny uhol ostrenia, na rôzne 
priemery pilníkov, kvalitná drevená 
rukoväť

od 10,79

Stojan na rezanie dreva
22362670
rozmery: 82 x 79 x 81,5 cm, 
max. ∅∅ guľatiny 22 cm, kovový, 
skladací, hmotnosť 5 kg, 
nosnosť 100 kg

19,90

Pracovné rukavice
napr. 25669486
s protišmykovým dezénom, 
veľkosť M / L / XL

11,50

Lesnícka sada
24638261
obsahuje ochrannú prilbu s nastaviteľným 
systémom pre mnoho veľkostí, 
profesionálne chrániče sluchu 
a výklopný držiak s drôteným štítom

26,90

Brúsky na reťaze

1  HKSE 85/1, výkon 85 W, 
vhodná na všetky bežne 
predávané reťaze, nastavi-
teľná hĺbka a uhol brúsenia, 
hrúbka brúsneho kotúča 
3,2 mm, hmotnosť 2,25 kg

25563427 29,90

2  310-230, ideálna na 
bežné použitie, výkon 85 W, 
pre reťaze do rozostupu .404“, 
2 kotúče hr. 3,2 a 4,8 mm, 
nastaviteľná hĺbka a uhol 
brúsenia, pripevnenie 
k pracovnej doske, 
hmotnosť 2,1 kg

27666368 43,50

Elektrické reťazové píly Sekery

27837304

EPR 40-23, výkon 2300 W, rezná lišta 40 cm, 
nádrž na olej 340 ml, rýchlosť reťaze 13 m/ s, 
napínanie reťaze bez použitia náradia, hmotnosť 
5,4 kg

40 cm

Univerzálny olej 
pre 2-taktné 
motory
21653201

balenie 1 l, znižuje 
emisie a usadeniny 
v motore, zabezpe-
čuje nižšie požia- 
davky na údržbu 
stroja, vhodný 
pre motorové píly

9,98

23807314 

GKC1825L20, výkon 18 V / 2 Ah, rezná lišta 25 cm, 
manuálne mazanie reťaze, rýchlosť reťaze 3,5 m/ s, 
napínanie reťaze bez použitia náradia, hmotnosť 
3,1 kg

115,-

25
 cm

27860911

P24CS25, výkon 24 V, rezná lišta 25 cm, 
podľa kapacity akumulátora, nádrž na olej 
160 ml, rýchlosť reťaze 3,8 m/ s, napínanie 
reťaze bez použitia náradia, hmotnosť 2,6 kg, 
bez akumulátora a nabíjačky

84,-

25
 cm

27240382 

UniversalChain 35, výkon 1800 W, rezná 
lišta 35 cm, nádrž na olej 250 ml, rýchlosť 
reťaze 12 m/ s, napínanie reťaze bez použitia 
náradia, hmotnosť 4,2 kg

35 cm

   +2 l oleja  
 v hodnote 23 € 
   + 2. náhradná reťaz  
        zadarmo

1

28133449

CSP 53-40, výkon 2 kW / 2,7 PS, 2-taktný 
motor (53 cm3), rezná lišta 40 cm, 
automatické mazanie reťaze, rýchlosť 
reťaze 22 m/ s, nádrž benzín: 550 ml, 
napínanie reťaze s použitím náradia, 
ľahký štart, hmotnosť 6,7 kg

24453154

RCS5145B, výkon 2 kW / 2,7 PS, 2-taktný motor 
(51 cm3), rezná lišta 45 cm, rýchlosť reťaze 
22,2 m/ s, nádrž benzín / olej: 575 / 350 ml, 
klasické napínanie reťaze kľúčom, účinný motor 
s výborným pomerom výkon / hmotnosť, 
hmotnosť 5,3 kg

45 c
m

185,-

vysoký 
výkon

40 cm

119,-

2

vysoký točivý 
moment

89,90

 Ochranné okuliare 
CXS Fossa 
28552789 

polykarbonátové okuliare so štíhlymi 
pružnými bočnicami nevyvolávava tlak, 
možnosť nastavenia uhla priezoru, 
farba zelená

6,20 

Ponuka na tejto strane platí len 
do vypredania zásob.

pre až 19 strojov
1 akumulátor

109,-

Univerzálne sekery 
X5 až X25, napr.:

1  X7
23582383

veľkosť XS, 
dĺžka 354 mm, 
hmotnosť 640 g

28,45

3   Sekera kálačka
X46
26129521

dĺžka 900 mm, 
hmotnosť 2500 g

82,-

 
N7 až N12, napr.:
2  N7

27157792

dĺžka 386 mm, 
hmotnosť 791 g

46,90

XSHARP brúska nožov 
a sekier 
vodiaca drážka, odolné 
keramické kotúčiky, 
vhodná pre pravákov 
aj ľavákov

21309902 11,89

35
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z orechovca



 PALETOVÉ ODBERY
CENOVO VÝHODNÉ
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Štiepačky dreva

Hydraulické štiepačky 
dreva
400 V, nová konštrukcia 
na pohodlnejšiu a bezpeč- 
nejšiu obsluhu
HL1050, 2100 W, max. 
tlak 10 ton, max. dĺžka / 
∅∅ kmeňa 104 / 41,5 cm, 
olejová náplň 7,5 l, 
transportné kolesá, 
rozmery: 144 x 133 x 228 cm, 
hmotnosť 161 kg, 
bez vyobrazenia 

28320579 798,-
HL1650, 3500 W, max. 
tlak 16 ton, max. dĺžka / 
∅∅ kmeňa 104 / 50 cm, 
olejová náplň 8 l, 
transportné kolesá, rozmery: 
144 x 135 x 228 cm, 
hmotnosť 95 kg

28328908 959,-

Kurivo*

Horizontálna štiepačka 
na drevo so stojanom
28328184 

HL 760 LS, 230 V / 50 Hz, 2200 W, 2840 ot./ min., max. štiepací tlak 7 ton, 
max. dĺžka / ∅∅ kmeňa 52 / 25 cm, rýchlosť štiepania cca 100 polien/ hod., 
rozmery: 110 x 38 x 64 cm, hmotnosť 59 kg

298,-
26916194 

HL 460, 230 V / 1500 W, 
max. štiepací tlak 4 tony, 
max. dĺžka / ∅∅ kmeňa 37 / 25 cm, 
kapacita až 100 polien/ hod., 
rozmery stroja vr. ochrannej klietky: 
96 x 42 x 61 cm, hmotnosť 49 kg, 
bez vyobrazenia

259,-

+

2
3

6

Výhrevnosť brikiet je udávána 
v bezvodnom stave.

4

5

8

Kolísková píla
27064324  
HS 510, 230 V / 2600 W, kotúč ∅∅ 50,5 / 3 cm,  
40 zubov, max. ∅∅ guľatiny 17 cm, rozmery: 
79 x 74 x 96 cm, bezpečnostný pružinový systém 
podávača

569,- 

Elektrocentrála
23827534

SG 7000, 3x 230 V / 1x 400 V / 12 V, 5,5 kW, 
benzínový 4-taktný motor, 389 ccm, nádrž 25 l na 
cca 8,5 hod. prevádzky, automatická regulácia AVR, 
kolieska pre ľahkú prepravu, hmotnosť 86 kg

845,-

230 / 400 V

s batériou 12 V 
s elektroštartom

7

1

NOVINKA
v sortimente

*Zaujíma vás aktuálna cena? Kontaktujte našu zákaznícku podporu +421 222 211 311.
DENNE NAJNIŽŠIE CENY

1  Drevené ekobrikety  
– tehličky

13898666

balenie 10 kg, výhrevnosť 19 MJ/ kg, 
popol iba 0,5 %, zhotovené  
podľa DIN normy

2  Drevené ekobrikety  
– valcové

22097015

balenie 10 kg, výhrevnosť 18,3 MJ/ kg,  
∅∅ 90 mm, z mäkkého dreva, nízky 
obsah popola, vhodné na  
udržiavanie stabilnej izbovej teploty – 
dlhšia doba horenia

3  Drevené ekobrikety  
– hranol M

24803795

balenie 8 kg, z mäkkého dreva,  
výhrevnosť 18,5 MJ/ kg, nízky obsah 
popola, vhodné na denné kúrenie

4  Drevené ekobrikety  
– hranol N

24805205

balenie 8 kg, zo stromovej kôry a mäkkého 
dreva, výhrevnosť 18 MJ/ kg, extrémne 
dlhá doba tlenia (8 – 12 hod.), vhodné 
na nočné kúrenie

5  Palivové drevo
27272598

balenie 1 PRMr = 1 priestorový meter 
rovnaný (polená urovnané na palete 
85 x 120 x 95 cm), polienka 30 cm, 
voľne ložené v priestore, uvedené foto 
je len ilustračné

6  Palivové drevo
27292125

balenie 20 l, sušené, tvrdé drevo,  
polienka 30 cm, drevo: buk, dub, 
jaseň, javor, uvedené foto je len 
ilustračné

7  Drevené pelety  
ENplus A1 svetlé

21713886

balenie 15 kg, ∅∅ 6 mm, výhrevnosť 
18,8 MJ/ kg, dĺžka cca 5 – 25 mm, 
polosvetlá farba dreva, veľmi nízky 
obsah popola, nízka vlhkosť a veľké 
zlisovanie dodávajú produktu vysokú 
výhrevnosť, určené pre špeciálne 
kozuby a kotle ústredného kúrenia  
s automatickým prikladaním  
a reguláciou teploty

8  Hnedouhoľné brikety
13937857

balenie 10 kg, výhrevnosť 19,8 MJ/ kg,  
veľmi nízky obsah síry (0,35 %), vysoká 
výhrevnosť, dlhá doba horenia,  
pri odbere od 1 palety doprava 
zadarmo
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Elektrické vysávače lístia

RBV3000CESV, 3000 W, rýchlosť / objem 
fúkania: 375 km/ hod. / 16 m3/ min., 
drviaci pomer 16:1, zberný vak 45 l, kovový 
mulčovací nôž, vr. popruhu, hmotnosť 5,1 kg

22991870        79,-

GW 3030, 3000 W, rýchlosť / objem fúkania: 
max. 418 km/ hod. / 14 m3/ min., drviaci 
pomer 16:1, zberný vak 50 l, kovový mulčovací 
nôž, hmotnosť 3,7 kg

22523325        79,-

3 v 1 – vysávač, fukár a mulčovač, funkcia nastavenia výkonu

Universal Garden Tidy, 1800 W, rýchlosť / 
objem fúkania: 285 km/ hod. / 9,6 m3/ min., 
drviaci pomer 12:1, zberný vak 45 l, kovový 
mulčovací nôž, hmotnosť 4,7 kg

26467762       99,-

HLSI 300, 3000 W, rýchlosť / objem fúkania: 
max. 270 km/ hod. / 13,2 m3/ min., drviaci 
pomer 10:1, zberný vak 45 l, vr. popruhu 
a vodiacich koliesok, hmotnosť 3,5 kg

23110924       42,50

Brushless motor = najmodernejšia bezuhlíková technológia

Aku vysávač na lístie
25629602

RBV36B, 36 V, 3 v 1 – vysávač, fukár, 
mulčovanie, rýchlosť / objem fúkania 
238 km/ hod. / 13 m3/ min., zberný 
kôš 45 l, nastaviteľný výkon, 
vr. popruhu, bez akumulátora 
a nabíjačky, hmotnosť 4,4 kg

179,-

Aku reťazová píla
RY36CSX35A-150, rezná lišta 35 cm, 36 V / 5 Ah, rýchlosť 
reťaze 21 m/ s, OREGON lišta aj reťaz, napínanie reťaze 
bez náradia, hmotnosť 5,2 kg

bez akumulátora a nabíjačky

27297500      199,-
vrátane 5-Ah akumulátora a nabíjačky

27292356      369,-

Startset
akumulátor 4 Ah 
+ rýchlonabíjačka 6 A
27656040       195,-

Startset
akumulátor 1,5 Ah 
+ nabíjačka RC18120
25517910        75,-

18 V  Lithium36 V18 V

Aku fukár na lístie
22034793

ALB 18 LI, 18 V, výdrž akumulátora 
2,5 Ah / <17 min., 4 Ah / <27 min.,  
6 Ah / <40 min., rýchlosť 
fúkania 210 km/ hod., 
bez akumulátora a nabíjačky, 
hmotnosť 1,5 kg

49,90

Startset
2x 2,5 Ah akumulátor 
+ nabíjačka 3 A
24472195          69,-

Aku reťazová píla
RCS18X3050F, 
dĺžka reznej lišty 30 cm, 18 V / 5 Ah, 
rýchlosť reťaze 10 m/ s, OREGON lišta aj reťaz, 
napínanie reťaze bez náradia, vr. akumulátora 
a nabíjačky, hmotnosť 3,9 kg

Aku reťazová píla 
25703676

UNIVERSALCHAIN 18, rezná lišta 20 cm, 18 V / podľa kapacity 
akumulátora, nádrž na olej 80 ml, rýchlosť reťaze 4,5 m/ s, 
napínanie reťaze bez náradia, automatické mazanie reťaze, 
oceľová špica na podrezávanie, bez akumulátora a nabíjačky, 
hmotnosť 2,7 kg

109,-

Aku postrekovač
25159543

OWS1880, 
18 V, objem 3,5 l, 
max. tlak 45 PSI, 
bez akumulátora 
a nabíjačky, 
hmotnosť 1,5 kg

59,-

Hybridný fukár na lístie
24538486

OBL 1820H, 18 V, rýchlosť fúkania 
250 km/ hod., hlučnosť 95,5 dB, 
vrátane vysokorýchlostnej trysky, 
bez akumulátora a nabíjačky, 
hmotnosť 1,7 kg

89,-

35 cm
20 cm

Ponuka na tejto dvojstrane platí len do vypredania zásob.

nevzťahuje sa 
na akumulátor 
a nabíjačku

nevzťahuje sa 
na akumulátor 
a nabíjačku

+

279,-
+ druhý akumulátor 2 Ah 

v hodnote 69 € ZADARMO

30 cm

drvenie 
lístia na 10:1

drvenie 
lístia na 16:1

drvenie 
lístia na 16:1

drvenie 
lístia na 12:1

prevádzka na 
akumulátor 

alebo zo siete

NOVINKA
v sortimente

druhé 
polohovateľné 

madlo
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Elektrické drviče záhradného odpadu

Upratovanie a kompostovanie

VČETNĚ  
SBĚRNÉHO 
VAKU

+ ZADARMO 
záhradnícke rukavice, 
zberný vak a Uvex 
okuliare s protislnečnými 
sklami

Plastový kompostér
Ökomax 6000, 600 l, 
77 x 77 x 100 cm 
16084154 72,-

23195301 

AXT 2550 TC, 2500 W, max. ∅∅ konárov 4,5 cm, turbínová fréza 
spracuje až 230 kg/ hod., zberný kôš 53 l, hmotnosť 31 kg

429,-

350 l, ∅∅ 70 x 90 cm

16120355 6,65

26623625

GLH-S-28FB, 2800 W, max. ∅∅ konárov 4,5 cm, drvenie 
rezacím valcom, zberný kôš 60 l, hmotnosť 19 kg

198,-

26619350

HMH-S-2400, 2400 W, max. ∅∅ konárov 4,5 cm, drvenie pomocou 
nožového mechanizmu, vr. zberného vaku, hmotnosť 10 kg

95,-

+

Ponorné 
kalové 
čerpadlo
20036076

NCSP-E 75, max. prietok 15000 l/ hod., 750 W, max. tlak 0,8 bar, 
max. výtlačná výška 8 m, max. hĺbka ponoru 7 m, max. veľkosť 
zŕn 35 mm, materiál plast, záruka 5 rokov

68,-

Sacia hadica 25 mm (1“)
21997981

Rauspiraflex GARDEN, teplotne 
odolná od -5 °C do +60 °C, vhodná 
pre domáce vodárne a záhradné 
čerpadlá, záruka 2 roky

3,99/ bm

Bajonetová rýchlospojka
27106536

vnútorný závit 6/4“, bajonetový 
zámok, mosadz, vhodná 
ku kalovému čerpadlu NCSP-E75

6,50

Hadicová koncovka
27106493

pre hadice s ∅∅ 1“, bajonetový 
zámok, mosadz

4,90

Hadicová spojka 
na opravu
27092884

pre hadice s ∅∅ 1“, mosadz

3,20

Dvojdielne skrutkovanie
27110333

vnútorný závit 1“, pre hadice s ∅∅ 1“, 
mosadz

4,25

Plastový kompostér 
300 l, 61 x 61 x 83 cm
20243654 28,50

450 l, 80 x 80 x 81 cm, bez vyobrazenia
22447391 39,50

Záhradná hadica 25 mm (1“)
23013041

dĺžka 25 m, prietržný tlak 18 bar, 
odolná UV žiareniu, 
neobsahuje 
kadmium, 
záruka 12 rokov

34,50

Vrece na odpad
215 l, ∅∅ 60 x 76 cm, 
vr. veka

25018990 8,95

120 l, ∅∅ 50 x 60 cm

16120348 3,65

Vrecia na odpad
Urýchľovač kompostu
23675760 

1 kg, obsahuje aktívne rastlinné 
zložky, zlepšuje vlastnosti pôdy 
a zvyšuje jej výdatnosť, 
vr. praktickej odmerky

3,15

Odčerpávanie vody



Halloween

Čajové sviečky
20336660
balenie 100 ks, 
bez vyobrazenia

3,69

ks od

1,39

široký výber tekvíc, najrôznejšie tvary, farby 
a veľkosti, uvedené foto je len ilustračné

 Chamaecyparis 
laws. Columnaris
kont. 5 l, výška 80 – 100 cm

4,45 

Thuja occ. Brabant
kont. 5 l, výška 80 – 100 cm / 
kont. 10 l, výška 100 – 125 cm

4,45 / 11,50

Thuja occ. Smaragd
kont. 7,5 l, výška 80 – 100 cm / 
kont. 10 l, výška 100 – 125 cm

11,95 / 16,50

Plnokveté 
tulipány 
„Ice Cream“
25505988

3 ks

4,65

Okrasný 
cesnak 
„Modrá 
a Biela“
24721833

2 ks

3,69

Korunkovka 
– Fritillaria 
„Orange 
Beauty“
26912174

1 ks

3,99

Chryzantémy
Dendranthema multiflora
∅∅ kv. 19 cm, rôzne farby
77963000 3,45

4 rastliny v košíku
79186584 

rôzne druhy a farby v jesenných 
kompozíciách, napr. cyklámen, skalnica, 
okrasné trávy apod.

6,99

Strieborný drôtik
Calocephalus brownii 
76092008 

∅∅ kv. 11 cm, viacročná rastlina, 
strieborno-modré listy 
po celý rok

2,55

Všetky uvedené obrázky rastlín sú len ilustračné.

Jesenné cibuľoviny

38

Sirôtka
76096204 / 76095803

Viola F1 hybridy – veľkokvetá 
/ Viola cornuta – veľkokvetá

0,79

Sirôtka
78696257

Viola cornuta – drobnokvetá
miska

3,89

Jesenné aranžmá
 78788251

  vysadené misky s jesennou 
    tématikou, vhodné aj na 
       hroby, rôzne prevedenia,  
          miska ∅ ∅ 23 cm

       17,50

Vres, Calluna
78687835 / 78660775 / 79042464

rôzne farby, odrody a veľkosti

od 1,49



1  Zimný vlies na zakrytie rastlín
ochrana rastlín pred mrazom

5 x 1,5 m 21586626 2,99

5 x 1,5 m, 3 ks 21038075 5,99/ 3 ks

1

2

Ponuka rastlín platí od 1. 10. 2021 a do vypredania zásob.

1  Záhradnícky substrát 80 l
na výsadbu a pestovanie všetkých druhov 
rastlín, dávka živín na cca 6 týždňov

25158850             4,75

2  Záhradnícky kompost 45 l
univerzálne využitie, vhodný na všetky rastliny 
a plodiny

27635890            4,29

3  Dolomitický vápenec 25 kg
na obohatenie pôdy o vápnik a horčík, úprava pôdnej 
reakcie, zlepšuje využiteľnosť pôdnej zásoby živín, 
podporuje lepšie využitie iných aplikovaných hnojív, 
stabilizuje pôdnu štruktúru a priaznivo ovplyvňuje 
množstvo mikroorganizmov v pôde, nepoužíva sa 
u kyslomilných rastlín (čučoriedky, rododendrony, azalky)

23675742             8,50

4  Kravský hnoj 25 kg
čisto prírodné, komplexné hnojivo, obsahuje 
základné živiny aj stopové prvky, zvyšuje podiel 
humusu v pôde a prispieva k vyššej úrodnosti, 
ideálny na zásobné jesenné prehnojenie záhonov

25518898         19,50

1

3 4

Trávnikový substrát 55 l
na pestovanie okrasných aj záťažových 
trávnikov, optimálne na základné výsevy 
aj následný dosev

25163483 4,89

Trávnikové hnojivo  
Expert Plus 10 kg
so železom, zloženie NPK je 7 – 7 – 15, 
výrazne vyšší obsah draslíka, na všetky druhy 
trávnikov, na jesennú silu trávnika a dobré 
zazimovanie, balenie vystačí na cca 330 m2

22107668 11,50

39

2

2  Ochrana stromov proti ohryzeniu 
∅∅ 6 cm, dĺžka 55 cm 22324722 3,35/ 8 ks
∅∅ 11 cm, dĺžka 55 cm 22324740 3,90/ 6 ks
∅∅ 6 cm, dĺžka 110 cm   23080850 5,99/ 8 ks

Kŕmenie pre vtáctvo
vyberajte zo širokej ponuky v našom odbornom centre

k 15 kg baleniu 
puzzle zadarmo

+ atlas 
zadarmo

4  Slnečnica čierna
10 kg  22229003 12,15

15 kg  23704327 16,50

5  Kŕmidlová zmes
22572196 

10 kg

12,99

6  Lojové gule
27215469 

balenie 8 ks 

1,40

7  Lojové gule
21702866 

balenie 35 ks 

8,59

8  VitaGarden kokos  
s múčnymi červami

26277493 

2,35

9  VitaGarden sušené 
múčne červy 200 g

26277606 

5,95

1  Kŕmidlo
23626069 

materiál: drevo, vrátane 
povrchovej úpravy, 
rozmery: 30 x 24 x 20 cm 

6,15

2  Kŕmidlo
27217711 

materiál: drevo / pozink, 
bez povrchovej úpravy, 
rozmery: 20 x 23 x 19 cm 

9,25

3  Kŕmidlo
26408390

materiál: plast, 
rozmery: 29 x 29 x 17 cm, 
zelená farba / antracit

11,65

2

3

4 5

1

6

87 9

Prečo v zime dopriať vtáčikom kŕmenie?
 v prírode je menej zelenej plochy a teda menej prirodzenej potravy 
 vtáky potrebujú energiu najmä na jar v období rozmnožovania

Box na 
podsedáky  
Kai
20227384

120 x 52 x 54 cm, objem 350 l, 
materiál: plast, ľahko transportovateľný 
vďaka kolieskam, na skladovanie záhradných 
doplnkov aj pracovného náradia, odolný voči 
nepriaznivým poveternostným vplyvom, farba: sivá

33,-
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BRATISLAVA – Pharos Park, Pri letisku 1, tel.: +421 222 211 311
Otváracia doba: Po – Pia 7 – 21 hod., So – Ne 8 – 21 hod.

www.bauhaus.sk
podpora@bauhaus-sk.sk

svetová novinka

Sušiak na bielizeň HangOn
28525426 / 28530350 / 28525921 / 28533119

sušiaca plocha 15 / 25 m, materiál: oceľ, 
detská poistka proti náhodnému  
zloženiu, farba: biela / čierna / sivá, 
nosnosť 10 kg, nastaviteľná výška  
bočníc, dostačuje až na 3 pračky  
bielizne, vyrobené z 97 % 
recyklovateľného materiálu

od 45,-

Nástenný sušiak  
na bielizeň Ruck Zuck
rozmery: v 19 x š 60 x h 11 cm,  
sušiaca plocha 4,9 m, max. 
nosnosť 20 kg, materiál: hliník, 
nožnicový výsuv, farba:  
strieborná

š 60 cm  13129902  35,-
š 80 cm  13129919  42,-
š 120 cm  13129940  49,-

samonapínací

Dizajnový sušiak na bielizeň  
s automatickým napínaním šnúry
27787269 / 27826959

sušiaca plocha 18 m, zalamovací kĺb „easy open“, 
stabilný, masívny stredový profil, ľahko sa  
prenáša, z nehrdzavejúceho hliníka, farba:  
sivá / mätová, záruka 3 roky, pre  
interiér aj exteriér

58,-

vyrobené 
v Rakúsku

Štipce  
drevené 
25143962

20 ks

1,90

Štipce 
Beutel 
26431332

50 ks, plast

2,99

Žehliaca doska Gimi Leo
materiál: oceľ s povrchovou úpravou, rozmery:  
v 90 x š 110 x h 33 cm, hmotnosť 3,75 kg

13072516  24,49

Žehliaca doska Vileda Star rosa
materiál: oceľ s povrchovou úpravou,  
stabilná, vrátane silikónových podložiek, rozmery:  
v 120 x š 38 x h 10 cm, variabilne nastaviteľná  
výška 75 – 96 cm, hmotnosť 4,7 kg

27358568  44,-

48,50

Aku vysávač na okná a kúpeľne
27805347 

ergonomický tenký dizajn, ktorý skvele padne  
do ruky, ľahko s ním vyčistíte okná, zrkadlá,  
dlaždice, sprchové kúty ai., a to všetko bez šmúh, 
vrátane lítium-iónovej batérie, ktorá vydrží na 
jedno nabitie až 45 minút, 60 ml nádržka

Elektrický parný mop   
27805338 

max. príkon 1200 W, 6 parných 
trysiek, nádržka 550 ml, vrátane  
2 ks návleku, zaistí dokonale  
čisté podlahy bez baktérií  
vďaka sile naparovania

78,-

27,95

Spray MAX mop
27685567

s obojstrannou hlavicou 

s rozprašovačom  
pre rýchle vytieranie, 
veľká nádržka na vodu 
zaistí rýchle a efektívne 

upratovanie, obojstranný 

návlek, dokáže umyť 
dvojnásobnú plochu  
než obyčajný mop

Duactiva  
zmeták 2 v 1  
19121791 

štetiny metly  
a vyberateľná penová 
guma pre dokonalé 
priľnutie k povrchu, 
šírka metly 35 cm, 
teleskopická tyč  
s voliteľnou dĺžkou 
(max. dĺžka 130 cm), 
vhodné pre alergikov

9,95

Rukavice Supergrip 
19120242 / 19120235

2 ks, veľ. M / L

od 1,50

Mikro handrička  
z recyklátu 
28635699 

3 ks

3,56

Viskózna špongia 
28651039 

2 ks, extra savá

1,95

4,95

EKO čistič skiel
19125216

500 ml, mnohostranne použiteľný, 
na pohodlné čistenie skla a takmer 
všetkých hladkých povrchov

3,85

Bio univerzálny 
čistič Frosch 
22056937

1 l, vôňa levandule

2,99

Sanytol – sada
22982388

dezinfekčný univerzálny 
prostriedok eukalyptus 
500 ml + antialergénny 
čistič na podlahy 1 l

Sanytol – sada
23790973

dezinfekčný univerzálny pro-
striedok eukalyptus 500 ml  
+ tekuté mydlo 250 ml

4,55

NOVINKA
v sortimente



Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prihláste sa k odberu katalógu e-mailom!
Chcete dostávať nové informácie a katalógy priamo do e-mailu?

Registrujte sa k odberu a už vám nič neunikne!

Prezrieť ďalšie katalógy >

Prihlásiť sa >

VÝBER Z AKTUÁLNYCH KATALÓGOV
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