
Rezačka laminátu

Rezačka na obklady a dlažbu

Kliešte na ukladanie obrubníkov

Sada pre obkladačov,  7-dielna

Kruhová vyrezávačka

Zveráky Premium Line

jednoduchý čistý rez, čepeľ  odolná voči poraneniu

karbidové rezné koleso, uhlový doraz

zveráky vhodné do dielne vyrobené z liatiny, kalené (HRC 50-55),

na obrubníky, kameň, žľaby a pod.

karbidový rezný kotúč, dĺžka rezu 600 mm

ostré otvory s priemerom do 40 cm, čisté rezy do sadrokartónu

odnímateľná zarážka pre uhly

vnútorný rezný kotúč Ø 6,0 mm, vonkajší Ø 22 mm

vymeniteľné oceľové čeľuste, nákovou, presným vodidlom

vymeniteľné biele upínacie prvky
šírka upínania 0 - 350 mm

hĺbka položenia 200 mm

hmotnosť  4,5 kg

rozmery 150 x 650 x 720 mm

dĺžka čeľuste 150 mm

vnútorný rezný kotúč Ø 6,0 mm, vonkajší Ø 15 x 1,6 mm

oceľový nôž

max. šírka rezu s dorazom 210 mm

max. hrúbka obkladačiek 18 mm

s veľkou hĺbkou upnutia, silným, skrytým vretenom, pochrómovaná

roztieradlo lepidla 170 x 115 mm

pre hrúbky materiálu do 1 mm a laminátu triedy 33

lakované kovové prevedenie

hlava a tyč vretena, otočná doska sa dá otočiť o 360° a zaistiť v polohe

šírka čeľustí 80 mm a=80 mm, b=70 mm, c=max. 42 mm, nákova 62 x 40 mm

a=100 mm, b=105 mm, c=max. 50 mm, nákova 65 x 45 mm

a=125 mm, b=128 mm, c=max. 65 mm, nákova 70 x 58 mm

obj. č. SST80

obj. č. SST100

obj. č. SST125

šírka čeľustí 100 mm

šírka čeľustí 125 mm

gumová stierka na obklady 20 m  x  0,5 mm 

pre priestory s veľkou prevádzkou (podľa normy EN 685)

dĺžka 800 mm

dorazy pre rezanie rohov 180 x 80 mm
špongia na dlažbu 165 x 115 x 60 mm
hladiaca stierka 150 x 60 mm

Súčasťou dodávky je materiálová podložka pre dlhé

panely, plastová vanička na odrezky obj. č. 130L

obj. č. 158

obj. č. FLSET600

obj. č. BORD3

obj. č. 05141

189,60 €

100,80 €

54,40 €

79,10 €

19,00 €

54,00 €
71,20 €
89,90 €

Akciová ponuka
Narimex spol. s.r.o.
Jungmannova 6

851 01 Bratislava

tel.: 02/67201411
www.narimex.sk



Klampiarske kliešte - rovné

Hobľovač na sadrokartónové hrany

PU pištoľ na montážnu penu

Račňový kľúč

Kombinované kliešte

Cvikacie kliešte Diamantový rezný kotúč

Ploché kliešte

Nôž na izolácie

Klampiarske kliešte - vyhnuté

na ohýbanie žľabov

na skosenie rohov a hrán

malá ľahká kovová pištoľ, s jednoručným nastavením

CV oceľ, rozmer 19 x 22 mm

180 mm, indukčne kalené čeľuste

160 mm, indukčne kalené ostrie

Ø 125 x 1,2 mm

Ø 115 x 1,2 mmobj. č. DTF115ST

obj. č. DTF125ST

200 mm, indukčne kalené čeľuste

na rezanie sklenenej vaty, minerálnej vlny a pod.

na ohýbanie žľabov

60 mm, kované

230 mm doska

ergonomická spúšť pre dokonalú manipuláciu

otáčanie v oboch smeroch, prepínacie tlačidlo

protišmyková ergonomická rukoväť

protišmyková ergonomická rukoväť
použitie na dlažbu, keramiku, mramor,

protišmyková ergonomická rukoväť

čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, rukoväť zo syntetického materiálu

bezpečné držanie pomocou praktického tvaru rukoväte

vhodný pre lešenia, pokrývačov......

zo syntetického materiálu

zo syntetického materiálu
dlaždice, kameň.....

zo syntetického materiálu

hrúbka čepele 3 mm, tvrdosť čepele 50 - 55 HRC

60 mm, kované

obj. č. FZG

obj. č. KH1

obj. č. KBZ180H

obj. č. STS160H

obj. č. FLRZ200H

obj. č. KNP1922

obj. č. FZ90

obj. č. APPU5

obj. č. DM300

54,50 €

20,10 €

8,80 €

6,60 €

23,90 €
21,50 €

9,10 €

43,10 €

63,80 €

27,40 €

11,30 €



Kladivo s mäkkou plochou

Tesárske kladivo

Tesárske kladivo

Prísavka

Prísavka

Tesárske kladivo

Ø 27 x 90 x 265 mm

ergonomická gumená rukoväť

rukoväť potiahnutá kožou

s 1 prísavkovou hlavou, nosnosť 30 kg

s 2 prísavkovými hlavami, nosnosť 60 kg

rukoväť z chrómovej molybdénovej ocele, odolná

600 g, zdrsnený povrch údernej plochy

600 g, zdrsnený povrch údernej plochy

na prenášanie napr. skla, mramoru, plechov atď.

na prenášanie napr. skla, mramoru, plechov atď.

600 g, hladký povrch údernej plochy

drevená rukoväť

s dlhým hrotom na upevnenie na drevo

s magnetom

proti nárazu a protišmykového syntetického materiálu

hlavy z nylonu a syntetického materiálu

s magnetom

s magnetom

obj. č. AH30GW

obj. č. LHMP

obj. č. 298G

obj. č. 790

obj. č. SH11

obj. č. SH22

obj. č. GHW60
obj. č. GHW70
obj. č. GHW85

12,60 €

19,90 €

18,00 €

34,80 €

66,20 €

128,40 €

12,10 €
14,20 €
23,30 €

Gumené kladivo
drevená rukoväť, farba biela veľ. 2, 60 mm

veľ. 3, 70 mm
veľ. 4, 85 mm



Posuvné meradlo

Vodotesný popisovač, biely LYRA

Tesárska ceruzkaReflexná vesta (žltá)

Digitálne posuvné meradlo

Sada vyrezávačiek 7 - dielna

Magnetický nadstavec 1/4" Unášač  Ø 125 mm

Unášač so stopkou

Permanentný popisovač

presný štvornásobný vernierový strmeň vyrobený z ocele

vhodný na označenie všetkých hladkých

kvalitná tesárska ceruzka hranatá, žltáuniverzálna veľkosť, podľa DIN EN ISO 20471

materiál 100% polyester

presné posuvné meradlo z ocele, s veľkým LCD displejom

Ø 25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm

1/4" šesťhranný nadstavec s magnetom závit M14 pre uhlovú brúsku

s 8 mm nadstavcom pre vŕtačky

vodeodolný, 2 mm hrot

rozsah merania 0 - 150 mm / 1 - 6 "

pórovitých povrchov, rýchlo schne, ťažko odstrániteľný

rozsah merania 0 - 150 mm

použitie na otvory pre sadrokartón, drevo,

nadstavec s vrtákom, max. 2000 ot./min.

plast, kalené zuby, 8 mm šesťhranný

s 1 / 20 non. hĺbkomer s blokovacím mechanizmom

špicatý hrot 3 mm, bez obsahu xylolu a toulénu

rozlíšenie 0,01 mm s hĺbkomerom

obj. č. MS150

obj. č. MSDIGI2

obj. č. HST125

obj. č. HST125S8

obj. č. LOCH5

obj. č. 4040001

obj. č. ZIM
obj. č. VWE01Y

28,70 €

40,40 €

12,50 €

8,40 €

10,30 €

4,50 €

1,00 €
4,60 €

obj. č. FSTBMODRÝ
ČERVENÝ
ČIERNY

obj. č. FSTR
obj. č. FSTS

1,30 €
1,30 €
1,30 €

www.katalogprofesionalnehonaradia.sk Uvedené ceny sú PC s DPH

Akcia je platná od 1.4.2020 do 31.12.2020, príp. do vypredania zásob

Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 13 mm

obj. č. 14SE8
obj. č. 14SE10
obj. č. 14SE13

3,20 €
3,40 €
4,40 €




