
NAREX EKV 20 E 

2 kg vrtací kladivo pro kotvení a montáže 

5090,- 
 

 



NAREX EKV 20 E 
Vhodné pro montáže a připevňování stavebních dílců kotevní technikou (optimální rozsah 

použití 4–12 mm) 

Pracovní režimy: příklepové vrtání, vrtání bez příklepu, šroubování 

Elektropneumatický příklepový mechanizmus zajišťuje vysoký vrtací výkon stroje při 

nasazení do tvrdých stavebních materiálů. 

Bezpříklepové vrtání nebo šroubování je možné s využitím přechodového adaptéru a 

sklíčidla. 

Nízká hmotnost a ergonomie držadel podtrhují možnosti stroje při práci nad hlavou nebo 

v místech s omezeným manipulačním prostorem. 

Rychlá a pohodlná výměna nástrojů díky upínací hlavě se systémem SDS-plus. 

Velkoplošný spínač s regulací otáček pro bodově přesné navrtání otvoru a regulaci otáček 

odpovídajících podmínkám a charakteru práce. 

Přepínání směru otáčení pro vyvedení vrtáku z otvoru nebo pro šroubování. 

Kluzná spojka jako důležitý bezpečnostní prvek ochrany obsluhy. 

 

Technické parametry : 

Energie úderu … 2,0 J 

Hmotnost … 2,2 kg 

Jmenovitý příkon … 550 W 

Max. o vrtání ve dřevě … 30 mm 

Počet otáček bez zatížení … 0 - 1 000 min-1 

Upínání … SDS - plus 

Počet úderů bez zatížen … 0 - 4 950 min-1 

Max. o vrtání v betonu / ve zdivu … 20 mm 

Max. o vrtání v oceli / v hliníku … 13 / 15 mm 

Průměr upínacího krku … 43 mm 

 



FESTA 
pistole horkovzdušná 2000W 

1320,- 
 

 



FESTA 2000W 
 

 

 

Pistole horkovzdušná, 2000 W, regulace teploty a vzduchu, 

displej, 35322 
 

Vhodná pro odstraňování starých nátěrů, vosku, tvarování a 

sváření plastů, sušení, odmrazování, dezinfekce. 
 

Výkonná horkovzdušná pistole s regulací teploty a vzduchu 

digitální display 

příkon 2000 W 

napětí/frekvence 230/50Hz 

poloha spínače 0 - I (50°C) - II (50 - 600°C) 

proud vzduchu 250 - 500 l/min 

Třída ochrany II/dvojitá izolace 
 

Příslušenství: nerezové nástavce 4 ks 
 

 

 

 

 

 



 

VYSAVAČ NA POPEL 
PROTECO 800W 

1020,- 
 



Vysavač na popel PROTECO o příkonu 800W, 

je určen k vysávání chladného popela z krbů, 

kamen a grilů. Přístroj je vybaven čistitelným 

filtrem s indikací jeho zanesení a kovovou 

nádobou o objemu 15 l. Tento užitečný 

pomocník usnadní práci všem lidem, kteří 

topí tuhými palivy. 

Hmotnost 

3kg 

Objem sběrné nádoby 

15 litrů 

Třída ochrany 

II 

Provozní napětí 

220 - 240 V ~ 50 Hz 

Příkon 

"800 W" 
 

 



 

VILEDA 
Windomatic power 

1345,- 
 

 

 

 



Vileda Windomatic Power s extra sacím výkonem 
 

Elektrický vysavač na okna Vileda Windomatic Power vám umytá okna 

pomůže vysát dosucha bez šmouh a kapek. Setřená voda se nasává do 

integrované 100 ml nádobky. Na jedno nabití vydrží v provozu až 40 minut, 

což odpovídá cca 120 m2 

 

Po umytí vysaje okna dosucha bez kapek a šmouh. 

Lze použít na okna, zrcadla, skleněné povrchy. 

Flexibilní hlavice se přizpůsobí správnému úhlu. 

Gumová lišta přilne k povrchu. 

Tlačítko MAX pro ještě větší sací výkon. 

Extra lehký. 

 

Čisticí výkon: 120 m² (při MAX výkonu 50 oken, při standard výkonu 100 oken) 

Objem nádrže: 100 ml 

Typ baterie: 3,6 V Li-Ion 

Kapacita akumulátoru: až 40 minut 

Doba nabíjení: 4 hodiny 

 

Obsah balení: 

vysavač oken 

sací hubice 

nabíječka 

návod 

 

 

 



 
SADA NÁŘADÍ 

PRO ŽENY 

Strend Pro, 39 dílů 
 

678,- 
 

 



Sada nářadí pro ženy 

Strend Pro (39 dílů) 
 

Výhodná univerzální sada nářadí pro každou 

domácnost v růžové barvě udělá radost každé ženě 
 

Celokovové tesařské kladivo 300 g 

Kombinované kleště 160 mm 

Zástrčné klíče inbus (šestihran) 
 

Šroubováky 4 kusy 

Svinovací metr 3 m 

Ulamovací nůž šíře 18 mm 

Šroubovací rukojeť 1/4" pro bity 

Magnetický držák bitů 1/4" 

Univerzální nůžky pro domácnost 
 

Dodáváno v plastovém kufru 
 

 

 



 
 

 

 

 

BRAŠNA NA NÁŘADÍ 
PROTECO zavřená 

470mm 
 

845,- 
 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZÉR 
plast 

400x200x392 
 

599,- 
 

 

 

 



Prosperplast Plastový organizér na nářadí závěsný  
 

 

MULTICASECARGO 400x200x392, 9 zásuvek 

 

Organizér zásuvkový 9+1 NS501 MULTICASE CARGO 

Přenosný organizér s 9 výsuvnými zásuvkami a jedním 

úložným prostorem na víku. Organizér můžete 

zavěsit na stěnu nebo uložit na stůl do regálu. Tento 

organizér je vhodný pro uložení malých nebo větších 

věcí (šroubky, vruty, matice, podložky, těsnění, 

náhradní díly atd.). Úložný systém MULTICASE 

CARGO používají domácnosti, obchodní společnosti, 

workshopy atd. S tímto organizérem budete mít vše 

na jednom místě. Zásuvky jsou zabezpečeny proti 

samovolnému vysunutí. 
 

 

 

Parametry: 

Rozměry (dxšxv): 400×200×392mm 

Materiál: plast 

 

 

 

 



 

 

VILEDA 
mop 

easywring & clean 
 

1180,- 
 

 



 
 

 

HRABLO NA SNÍH 
FISKARS 

 

 

670,- 
 

 

 



 

 

 

 

 

SEKERA ŠTÍPACÍ STŘEDNÍ 

FISKARS X17, 1800 gramů 

1688,- 
 

Pro střední špalky s průměrem okolo 20 cm. Vhodná pro 

štípání menšího množství čerstvého dřeva nebo na občasné 

používání. Zahnutý konec topůrka brání vyklouznutí z ruky. 

Lehké topůrko z kompozitního materiálu FiberComp™ 

snižuje únavu při práci. Dodává se s plastovým pouzdrem 

pro snadné přenášení a skladování. Náhrada za FIS122460. 

Specifikace sekery štípací střední FISKARS X17: 

Šířka: 210mm Délka: 652mm Výška: 38mm Hmotnost: 1800g 
 

 



NŮŽKY SINGLES 

FISKARS 

403,- 

 



Fiskars Nůžky zahradní SingleStep 
 

Nůžky na větve dvou čepelové, vhodné pro střih čerstvých větví až 

do průměru 20mm, horní čepel potažená kluznou vrstvou PTFE, 

vhodné pro praváky i leváky. 

 

Péče o zahradu vyžaduje časté stříhání čerstvých větví. 

Ergonomicky tvarované rukojeti nůžek Fiskars umožňuje pohodlné 

a rychlé stříhání. Rukojeť je vyrobena z velice pevného polyamidu, 

který je vyztužen skelnými vlákny. Kvalitní čepele jsou zhotoveny z 

kalené nerez oceli, přičemž horní čepel je potažena speciální 

kluznou vrstvou PTFE. Dokonalou bezpečnost zajišťuje snadno 

přístupný zámek čepelí. 

 

Klíčové vlastnosti 

Ergonomicky tvarované rukojeti 

Nože z kvalitní kalené nerez oceli 

Vhodné pro stříhání čerstvých větví 

Bezpečnostní zámek čepelí 

Horní čepel je potažena kluznou vrstvou pro snížení tření 

Pro praváky i leváky 

Otvor pro zápěstní řemínek 

Pro větve do průměru 22 mm 

Délka nůžek 208 mm 

 

 

 



 

HRABLO NA SNÍH 
plastové s násadou 

40x35cm 

40,- 

 



 

LOPATA AL UHELKA 
s násadou 

238,- 

 



 
 

 

 

 

KARTÁČ SILNIČNÍ 
35cm + NÁSADA 

295,- 
ceny s DPH 

 


