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NASTAVITEĽNÉ KĽÚČE
Nastaviteľné kľúče IRWIN® VISE-GRIP® s metrickými a palcovými 
stupnicami a rukoväťami ProTouch™ pre vyššie pohodlie. S certi�kát-
mi TÜV/GS. Hladký povrch čeľustí napomáha bezpečnému zovretiu
a zabraňuje poškriabaniu predmetu.

Obj. číslo Dĺžka Rozsah PC s DPH
10505486 150 mm / 6” 25 mm / 1” 15,20 €
10505488 200 mm / 8” 28 mm / 1-1/8” 17,30 €
10505490 250 mm / 10” 31 mm / 1-1/4” 20,70 €
10505492 300 mm / 12” 38 mm / 1-1/2” 29,10 €

NOŽNICE NA PLECH
Nožnice na plech IRWIN® Aviation s presne tvarovaným
ostrím, ktoré predlžuje životnosť pri strihaní.  Odolná torzná pruži-
na zaisťujúca plynulý a rovnomerný strih. Dĺžka strihu 3,34 cm. Hrúb-
ka strihaného materiálu 1,19 mm (plech) a 0,84 mm (nerezová oceľ). 

Obj. číslo Typ a strih PC s DPH
10504309N ľavé, rovný 18,60 €
10504310N pravé, rovný 18,60 €
10504311N rovné, široké oblúky 18,60 €

UNIVERZÁLNA PÍLA
Univerzálna ručná píla IRWIN® Jack® PLUS 880 s troj- 
britou technológiou zubov na rez väčšiny staveb-
ných materiálov. O 25% rýchlejšie rezanie. Uhly 90 
a 45° vyznačené na rukoväti uľahčujú zameriavanie. Odolný pílový 
list z ocele C75 je stabilný a umožňuje maximálny prenos sily.
Obj. číslo Dĺžka PC s DPH
10503622 400 mm / 16” 13,80 €
10503623 450 mm / 18” 12,00 €

Nožnice na plech IRWIN® Extra Cut 304 sú určené na použi-
tie všade tam kde je potrebný dlhý strih do ľahkého materiá-
lu. Pákový mechanizmus zaisťuje strih o dĺžke až 80 mm. 
Obj. číslo Typ a strih PC s DPH
10504314N rovné, široké oblúky 19,50 €
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UHOLNÍKY PRAVOUHLÉ
Na značenie a kontrolu 90° uhlov.
Obj. číslo Dĺžka PC s DPH
10503543 250 mm 25,50 €
10503544 300 mm 27,90 €
10503545 350 mm 30,90 €

UHOLNÍKY POKOSOVÉ

SADY DLÁT

SADA NA BRÚSENIE DLÁT

Na kontrolu presnosti a vyznačovanie uhlov.

Najkvalitnejšia oceľ vo svojej kategórii. Brit je ostrejší a dlhšie vydrží. 
Tvrdené a kalené ostrie - dláto má dlhšiu životnosť. Pevná, tvarovaná ru-
koväť pre väčšiu kontrolu a odolnosť voči úderom kladivom.

Obj. číslo Dĺžka PC s DPH
10503546 250 mm 30,50 €
10503547 300 mm 30,50 €

Obj. číslo Popis PC s DPH
TM444S4 4-dielna; 6, 13, 19, 25 mm 53,70 €
TM444S5 5-dielna; 6, 10, 13, 19, 25 mm 66,00 €

Obj. číslo Popis PC s DPH
10507932 3-dielna; obsahuje brúsny kameň, 

olej a vodiacu pomôcku
25,70 €
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JEDNORUČNÉ ZVIERKY

JEDNORUČNÉ ZVIERKY

JEDNORUČNÉ ZVIERKY MINI

Jednoručná stolárska zvierka IRWIN® QUICK-GRIP® pre veľké zaťaže-
nie rovnomerne rozloží až 272 kg trvalého upínacieho tlaku. Ideálna pre 
inštalácie, demolácie a hrubé lepenie. Nové tlačítko QUICK-CHANGE™ 
pre ľahké vybratie čeľustí pre inštaláciu príslušenstva alebo premenu na 
rozperku. Kapacita upnutia 92 mm/ 3 - 5/8”. 

Jednoručná stolárska zvierka IRWIN® QUICK-GRIP® pre stredné zaťaže-
nie rovnomerne rozloží až 136 kg trvalého upínacieho tlaku. Ideálna pre 
krátkodobé pridržanie a rýchle upnutie. Nové tlačítko QUICK-CHANGE™ 
pre ľahké vybratie čeľustí pre inštaláciu príslušenstva alebo premenu na 
rozperku. Kapacita upnutia 81 mm/ 3 - 3/16”. 

Jednoručná stolárska zvierka IRWIN® QUICK-GRIP® MINI rovnomerne 
rozloží 63 kg trvalého upínacieho tlaku. Ideálna na prácu s drevom 
a menšie projekty. Šetrné celoplošné podložky ochránia pracovné povrchy. 
Kapacita upnutia 62 mm/ 2 - 7/16”. 

Obj. číslo Dĺžka Rozsah
rozopretia

PC s DPH

10505942 150 mm / 6” 235 - 378 mm 29,00 €
10505943 300 mm / 12” 235 - 530 mm 31,80 €
10505944 450 mm / 18” 235 - 683 mm 32,70 €
10505945 600 mm / 24” 235 - 835 mm 40,10 €
10505946 900 mm / 36” 235 - 1140 mm 45,30 €
10505947 1250 mm / 50” 235 - 1496 mm 54,90 €

Obj. číslo Dĺžka Rozsah
rozopretia

PC s DPH

T506QCEL7 150 mm / 6” 200 - 340 mm 21,30 €
T512QCEL7 300 mm / 12” 200 - 590 mm 24,90 €
T518QCEL7 450 mm / 18” 200 - 645 mm 27,90 €
T524QCEL7 600 mm / 24” 200 - 795 mm 30,00 €
T536QCEL7 900 mm / 36” 200 - 1120 mm 34,70 €

Obj. číslo Dĺžka PC s DPH
T546EL7 150 mm / 6” 9,60 €
T5412EL7 300 mm / 12” 12,00 €
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SVORKY HANDI
Silný západkový mechanizmus ponúka premenlivý upínací tlak až 20 kg. 
Západka pre rýchle uvoľnenie umožňuje rýchle a ľahké nastavenie pozí-
cie. Ideálna pre dom, dielňu a záhradu. Špeciálny dizajn čeľustí umožňu-
je zovretie nepravidelných predmetov. 
Obj. číslo Dĺžka Hĺbka upnutia PC s DPH
T59100ECD 38 mm / 1-1/4” 38 mm / 1-1/2” 4,40 €
T59200ECD 50 mm / 2” 50 mm / 2” 9,00 €
T59400ECD 100 mm / 4” 100 mm / 4” 9,30 €

RÝCHLOUPÍNACIE SVORKY

SKRUTKOVACIA ZVIERKA

Špičková plastová konštrukcia poskytuje silu a odolnosť. Výborné na jed-
noduché remeselnícke práce s potrebou ľahkého upínania.

Skrutkovacia zvierka pre malé zaťaženie IRWIN® RECORD® PRO S. 
Upínacia hĺbka 80 mm. Trvalá upínacia sila 350 kg. Pozinkované 
vodiace rameno 25 x 6 mm pre vyššiu mechanickú pevnosť a odolnosť voči 
korózii. Podložky z termoplastického elastomeru (TPE) bránia vykĺznutiu 
obrobku a nezanechávajú veľké stopy. Trojkomponentná rukoväť pre lepší 
prenos krútiaceho momentu ako drevo a väčšie pohodlie.

Obj. číslo Dĺžka Hĺbka upnutia PC s DPH
T58100EL7 25 mm / 1” 38 mm / 1-1/2” 4,50 €
T58200EL7 50 mm / 2” 50 mm / 2” 5,70 €

Obj. číslo Popis Rozsah upnutia PC s DPH
10503564 200 mm 200 mm / 8” 15,60 €
10503565 300 mm 300 mm / 12” 17,10 €
10503566 400 mm 400 mm / 16” 20,70 €
10503567 600 mm 600 mm / 24” 22,50 €
10503568 800 mm 800 mm / 32” 24,00 €

PRACOVNÝ NÔŽ
Vysúvací pracovný nôž IRWIN® PROTOUCH™ X s mechanizmom pre 
rýchlu výmenu čepelí pomocou uzamykania, ktoré bráni vykĺznutiu pri 
používaní. Otvárací úložný priestor pre až 10 čepelí prístupný bez do-
datočného náradia. Západka pri rezaní v ťahu. Odolný hliník a mäkká 
rukoväť PROTOUCH™. 3 polohy vysunutia čepele pre rôzne hĺbky rezu. 
Vrátane 3 bimetalových čepelí s 3x dlhšou životnosťou než klasické čepele 
z uhlíkovej ocele.

Obj. číslo PC s DPH
10508104 18,90 €
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PRACOVNÝ NÔŽ

BIMETALOVÉ ČEPELE - trapézové

ČEPELE Z UHLÍKOVEJ OCELI - trapézové

ČEPELE Z UHLÍKOVEJ OCELI - háčikové

Pracovný nôž s pevnou čepeľou IRWIN® PROTOUCH™. Má optimal-
izovaný rezný uhol, ktorý minimalizuje únavu pri práci a rukoväť PRO-
TOUCH™ pre pevný úchop a pohodlnejšie používanie. Prístup bez 
použitia náradia pre ľahkú výmenu čepelí. Vstavaný úložný priestor 
pre 5 čepelí . Magnetické prichytenie čepele bráni vypadnutiu čepele pri 
otvorenom púzdre. 

Bimetalové čepele do pracovných nožov z pružinovej oceli umožňujú 
ohýbanie čepele bez nechceného zlomenia. Rýchlo kalené ostrie, ktoré 
zostáva ostré 3x dlhšie ako tradičné čepele z uhlíkovej oceli. 

Čepeľ s ostrím z uhlíkovej oceli pre bežné rezanie.

Čepeľ z uhlíkovej oceli so zahnutou špičkou chráni povrch pod čepeľou.

Obj. číslo PC s DPH
10504237 16,70 €

Obj. číslo Balenie PC s DPH
10504240 5 ks 5,30 €
10504241 10 ks 7,70 €

Obj. číslo Balenie PC s DPH
10504245 5 ks 2,70 €
10504246 10 ks 3,90 €

Obj. číslo Balenie PC s DPH
10504249 5 ks 3,30 €

ODLAMOVACÍ NÔŽ
Odlamovací nôž IRWIN® PROTOUCH™ pre náročné použitie. Samo-
statný posuvník čepele pre rýchle nastavenie čepele pri prácach so stred-
nou záťažou. Priestor na 3 čepele vnútri vyberateľnej kazety. Pevné telo 
z liateho hliníka a oceľové vodítko čepele ponúkajú vysokú odolnosť. 
Rukoväť PROTOUCH™. Prevedenie so zabrúsenou špičkou pre maximál-
nu viditeľnosť rezaného povrchu. Kĺbová zadná zatváracia časť odolná 
proti nárazom, neoddeliteľná od tela noža.

Obj. číslo Šírka čepele PC s DPH
10507106 18 mm 13,80 €
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ODLAMOVACÍ NÔŽ
Profesionálny odlamovací nôž s uťahovacou skrutkou IRWIN®. Uťahova-
cia skrutka pre pohodlnú kontrolu upevnenia čepele.  Priestor pre ulože-
nie 2 čepelí vo vnútri vyberateľnej kazety. Odolné telo z ABS s oceľovým 
vodítkom čepele. Dekoratívna rukoväť pre ľahšie ovládanie. Úzke preve-
denie špičky pre maximálnu viditeľnosť rezaného povrchu. Kĺbová zadná 
zatváracia časť odolná proti nárazom, neoddeliteľná od tela noža.

Obj. číslo Šírka čepele PC s DPH
10507580 18 mm 9,30 €

ODLAMOVACÍ NÔŽ
Odlamovací nôž pre pokládku kobercov IRWIN® s integrovaným dlátom 
na koberce. Pevné telo z liateho hliníka a vodítko čepele z nerezovej oceli 
zaisťujú väčšiu odolnosť, zatiaľ čo ľahká a odolná rukoväť minimalizuje 
únavu. Skrutka naviac umožňuje praktické zaistenie čepele užívateľom.

Obj. číslo Šírka čepele PC s DPH
10507843 18 mm 8,10 €

ODLAMOVACÍ NÔŽ
Obľúbený druh noža so samoistiacim mechanizmom pre nastavenie 
čepele a odnímateľným uzáverom, ktorý možno použiť pri odlamovaní 
segmentov čepele.

Obj. číslo Šírka čepele PC s DPH
10506546 9 mm 1,50 €
10506547 18 mm 2,10 €

ČEPELE Z UHLÍKOVEJ OCELI - odlamovacie
Čepeľ z uhlíkovej oceli sa odlomí presne v požadovanom bode a zaistí, že 
užívateľ bude mať k dispozícii vždy pravidelnú a ostrú novú čepeľ.

BIMETALOVÉ ČEPELE - odlamovacie
Bimetalové čepele do pracovných nožov z pružinovej oceli umožňujú 
ohýbanie čepele bez nechceného zlomenia. Rýchlo kalené ostrie, ktoré 
zostáva ostré 3x dlhšie ako tradičné čepele z uhlíkovej oceli. S technoló-
giou ľahkého odlomenia, ktorá zaistí bezpečné odlomenie segmentu.

Obj. číslo Šírka čepele Balenie PC s DPH
10504562 18 mm 10 ks 5,10 €
10504563 18 mm 50 ks 15,60 €

Obj. číslo Šírka čepele Balenie PC s DPH
10507102 18 mm 5 ks 3,90 €
10507103 18 mm 8 ks 6,00 €
10507104 18 mm 50 ks 25,50 €
10507105 18 mm 10 balení x 8 ks 6,00 €/balenie
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ZVINOVACIE METRE

ZVINOVACIE METRE

LINKOVACIA ŠNÚRA

Rad profesionálnych zvinovacích metrov IRWIN® PROTOUCH™. 
Nylonový poťah zaisťuje 2 x dlhšiu životnosť oproti štandardným metrom 
IRWIN®. Koncový hák s tromi nitmi so zosilnenou kovovou podložkou 
zaisťujúcou väčšiu odolnosť. Magnetický pre prácu s kovovými povrch-
mi. Rýchle uzamknutie pre rýchlu a ľahkú kontrolu metra. Obojstranná 
potlač zaisťuje lepší prehľad a istotu. Telo PROTOUCH™ pre pohodlnejšie 
používanie.

Rad štandardných  zvinovacích metrov IRWIN® PROTOUCH™. Ak-
rylový poťah pre ochranu pred koróziou a poškriabaním. Koncový hák 
s tromi nitmi so zosilnenou kovovou podložkou zaisťujúcou väčšiu odol-
nosť.  Posuvné uzamknutie pre ľahkú kontrolu metra. Plastové ABS púzdro  
s PROTOUCH™ pre väčšie pohodlie a odolnosť.

Linkovacia šnúra IRWIN® SPEEDLINE PRO™. Zaisťovacie viečko pre ľah-
ké a rýchle dopĺňanie kriedy a jednoduchý prístup do vnútra mechanizmu. 
2,5 x pevnejšia šnúra znamená menej pretrhnutí. Prevodový pomer 3:1 
navíja šnúru 3x rýchlejšie než bežné linkovacie šnúry. Robustná oceľová 
páčka a veľká ergonomická spojka pre zvýšenú odolnosť, pevnosť a krú-
tiaci moment. Široký háčik s hrotmi pre pevné ukotvenie. Ľahký plášť 
z polyméru ABS odolný voči opotrebeniu pri práci.

Obj. číslo Dĺžka Šírka pásma PC s DPH
10507790 3 m 16 mm 7,80 €
10507791 5 m 19 mm 12,60 €
10507792 8 m 25 mm 20,40 €

Obj. číslo Dĺžka Šírka pásma PC s DPH
10507784 3 m 13 mm 4,20 €
10507785 5 m 19 mm 6,60 €
10507786 8 m 25 mm 9,20 €
10508053 5 m, bal. 12 ks 19 mm 6,00 €/kus

Obj. číslo Dĺžka PC s DPH
10507676 30 m 21,60 €
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LINKOVACIA ŠNÚRA

ZNAČKOVACIE KRIEDY

Linkovacia šnúra IRWIN® CLASSIC. O 70% širší otvor pre ľahké a rýchle 
dopĺňanie kriedy. Šnúra odolná voči oderu umožňuje vytvoriť 5-6 značiek 
na jedno vytiahnutie. Prevodový pomer navíjania šnúry 1:1. Odolný 
hliník, robustná oceľová páčka, veľké stredové koliesko pre väčšiu odol-
nosť. Dodávaná s modrou kriedou 113 g.

Značkovacie kriedy IRWIN® STRAIT-LINE® majú inovačné zacvakávacie 
viečko, ktoré utesňuje kriedu vo vzduchotesnej komore, zamedzuje pre-
nikaniu vlhkosti a znižuje riziko vytvárania hrudiek.
Modrá krieda - štandardná, pre vnútorné/vonkajšie použitie (1 týždeň). 
Červená krieda - permanentná, pre vonkajšie použitie (až 2 mesiace).

Obj. číslo Dĺžka PC s DPH
10507683 30 m 16,80 €

Obj. číslo Farba Obsah PC s DPH
64801ZR modrá 113 g 3,50 €
64802 červená 113 g 3,50€

VRTÁKY DO DLAŽBY A SKLA

REZAČKY PLASTOVÝCH TRUBIEK

TESÁRSKA CERUZA

Rezačka plastových trubiek IRWIN® RECORD® T850026 má čepeľ v tva-
re písmena “V” umožňujúcu excentrický pohyb redukujúci deformáciu 
trubky. Čepeľ zo špeciálnej kalenej oceli vytvára väčší rezný tlak, čím 
uľahčuje použitie. PVC rezačka má jednou rukou ovládaný západkový 
mechanizmus zaisťujúci hladký a čistý rez na koncoch trubiek. Pogumo-
vané rukoväte zaisťujú bezpečnú manipuláciu.

Karbidová špička vytvára čisté a pravidelné otvory s minimálnym štie-
pením skla, dlaždíc či keramiky. Tip: Vŕtajte bez príklepu, s nízkymi 
otáčkami a s miernym tlakom na materiál. Nie sú vhodné na tvrdené sklo 
a porcelán.
Obj. číslo Popis PC s DPH
10507912 Sada 5 ks.

Priemery: 4/5/6/8/11 mm.
17,90 €

Obj. číslo Popis PC s DPH
T850026 Na plastové trubky do Ø 26 mm 24,00 €
10507485 Na PVC trubky do Ø 45 mm 50,10 €

Obj. číslo Balenie PC s DPH
66305SL 72 ks 1,10 €/kus
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DIAMANTOVÉ VRTÁKY

FRÉZOVACIE VRTÁKY DO DREVA
Frézovacie vrtáky do dreva IRWIN® BLUE GROOVE 4X majú dvojité 
predrezávacie hroty, ktoré opisujú vonkajší okraj otvoru a znižujú poško-
denie. Silnejší brit pre dlhšiu životnosť. Špička a brit BLUE GROOVE pre 
rýchlejší odvod vyvŕtaného materiálu. O 10 % dlhšia stopka pre vyššiu 
trvanlivosť. 1/4” (6 mm) 6-hranná stopka bráni prekĺzaniu v skľučovadle.

Pre rýchle a plynulé vŕtanie do dlažby s vysokou a nízkou tvrdosťou. 
Tip: 1. Vŕtanie s vodným chladením predlžuje životnosť nástroja. 2. Na 
nástroj príliš netlačte, nechajte ho pracovať. 3. Otáčajte nástrojom, aby ste 
umožnili odvod odvŕtaného materiálu. 4. Rýchlosť vŕtania: 2700 ot./min. 
5. Bez príklepu.
Obj. číslo Popis PC s DPH
10507900 Sada 4 ks v plastovom puzdre. 

Priemery: 5/6/7/8 mm.
84,00 €

Obj. číslo Popis PC s DPH
10502826 Sada 6 ks.

Priemery: 10/13/16/19/22/25 mm.
22,20 €

SKRUTKOVACIE BITY
Spoločnosť IRWIN® ponúka kompletný sortiment skrutkovacích bitov 
pre rôzne spôsoby použitia. Všetky bity sú vyrobené z nástrojovej oceli 
triedy S2 vyznačujúcou sa vysokou odolnosťou a dlhou životnosťou. Bity 
sú určené pre použitie v ručných či elektrických nástrojoch v kombinácii 
s držiakom bitov IRWIN®.
Obj. číslo Popis PC s DPH
10504334 PH2 TiN - 1/4”, 25 mm, 10 ks 13,80 €
10504335 PH3 TiN - 1/4”, 25 mm, 10 ks 13,80 €
10504341 PZ1 TiN - 1/4”, 25 mm, 10 ks 13,80 €
10504342 PZ2 TiN - 1/4”, 25 mm, 10 ks 13,80 €
10504343 PZ3 TiN - 1/4”, 25 mm, 10 ks 13,80 €

DRŽIAKY BITOV
Obj. číslo Popis PC s DPH
10504377 50 mm, magnetický, 1/4” 5,10 €
10504378 75 mm, magnetický, 1/4” 9,00 €
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SADY BITOV
Plastová sada  IRWIN® má kompaktný plochý dizajn, ktorý zaisťuje lep-
šiu prenosnosť a praktické uloženie v organizéroch a kufroch na náradie. 
Trvanlivé lisované plastové ABS sady obstoja pri každodennom využití 
v dielni a na pracovisku. Ľahko čitateľné označenia rozmerov pre ľahkú 
identi�káciu obsahu sady. Západka zaistí uzatvorenie sady v dobe, kedy 
sa nevyužíva.

Obj. číslo Popis PC s DPH
1868251 Sada 30 ks. Obsahuje: 25 mm bity 

PH1/PH2x2/PH3/PZ1/PZ2x2/
PZ3/PL4-5/PL6-8/PL8-10/HEX4/
H E X 5 / H E X 6 /T 1 0 x 2 / T 1 5 x 4 /
T20x4/T25x3/T30x2/T40 + držiak 
bitov.

18,90 €

PÍLOVÉ KOTÚČE
Pre použitie s ručne ovládanými  elektrickými pílami. Tenký rez so strie-
davým výbrusom EVO umožňuje rezanie vysokou rýchlosťou. Otvory pre 
odvod tepla a dilatačné otvory obmedzujú kumuláciu tepla a vykrivenie 
kotúča. Ozubenie z tvrdokovu v priemyselnej kvalite zostáva dlhšie ostré  
a tiež dlhšie vydrží. Koróziivzdorná povrchová úprava zaisťuje dlhodobejší  
a lepší výkon. Striedavý výbrus horného skosenia zubov (ATB) uľahčuje 
priečne a pozdĺžne rezanie všetkých druhov dreva. Šírka rezu uvedených 
kotúčov je 2,5 mm.

Obj. číslo Priemer Počet zubov Otvor PC s DPH
1897191 160 mm 18 20 mm 10,20 €
1897192 160 mm 30 20 mm 12,30 €
1897193 165 mm 18 30 mm 12,30 €
1897194 165 mm 30 30 mm 14,70 €
1897195 180 mm 24 30 mm 14,70 €
1897196 180 mm 36 30 mm 17,60 €
1897197 184 mm 24 30 mm 15,00 €
1897198 184 mm 40 30 mm 18,00 €
1897199 190 mm 24 30 mm 15,50 €
1897200 190 mm 40 30 mm 18,30 €
1897201 200 mm 24 30 mm 18,30 €
1897202 200 mm 40 30 mm 21,90 €
1897203 210 mm 20 30 mm 20,60 €
1897204 210 mm 40 30 mm 24,50 €


