
 

  



 

 

 

 

PONÚKANÝ SORTIMENT 
 

Jeden z najväčších výrobcov brusiva v Európe s tromi výrobnými závodmi. Vyrába 

rezné a brúsne kotúče na oceľ, nerez a stavebné materiály, super tenké kotúče v 

hrúbkach 1 - 1,8 mm na oceľ a nerez, diamantové rezné a brúsne kotúče na 

stavebné materiály, diamantové brúsne kotúče na ostrenie nástrojov z HSS a HM, 

širokú škálu keramicky viazaného brusiva, la-melové brúsne kotúče, lamelové 

kotúče na stopke, flexibilné brusivá na plátne a papieri v granulácii 40 až 1200 a 

technické tkaniny z nealkalických vlákien impregnované živicou. 

 

Popredný výrobca brusiva, supertenkých rezných kotúčov v hrúbkach 1- 1,9 mm na 

oceľ a nerez, brúsnych kotúčov, rondellerov, stopkových technických frézok z 

tvrdokovu, diamantových rezných a brúsnych kotúčov do ručných brúsok, 

diamantových rezných kotúčov do rezačiek a stenových píl na rôzne materiály až do 

priemeru 2 200 mm, diamantových koruniek a segmentov na jadrové vŕtanie.  

Brusivo na papieri a na plátne, hárky, role v rôznych šírkach, kruhové výseky na 

suchý zips, vodovzdorný papier, brúsne hubky, brúsne mriežky na sádro-kartón, 

unášače na suchý zips, leštiace kotúče plstené a handrové v rôznych tvaroch. 

Nekonečné brúsne pásy, vulkánfíbrové disky, brúsne výseky na suchý zips, hárky z 

brúsnej tkaniny, čistiace a leštiace kotúče zo syntetického fíbru v profi kvalite. 

 

Svetový výrobca technických kief s tristoročnou tradíciou. Vyrába technické kefy 

ručné , strojové a kefy na špeciálne použitie. V oblasti športu vyrába umelé dráhy 

pre bežecké a zjazdové lyžovanie a dráhy pod lyžiarske vleky. 

Z UMOR 
Ručné profesionálne náradie za prijateľné ceny. Kľúče, gola sady, nožnice kliešte, 

skrutkovače, brašne s náradím, vozíky a skrinky, momentové kľúče, kladivá, 

sekáče, pílky, zverky, sťahováky, pilníky, certifikované VDE náradia. 

 

 

 

Iné druhy náradia: 

DreBo 

Ručné neiskrivé náradie pre výbušné a horľavé prostredie.  

 

Narex, Tona, Zbirovia, Gedore, Knipex, Bahco, Felco, Ultra, Proxxon 

 

 

Svetovo uznávaný výrobca vrtákov do betónu a kameňa osadených platničkami z 

vysokokvalitného tvrdého kovu, korunkových vrtákov a sekáčov.  

ČSN EN ISO 9001 : 2001 

 

 

 

 



 

/ftf\ itlAlnhn Profesoinálne elektrické a akumulátorové ručné náradie a príslušenstvo vyrábané pre najťažšie 

nasadenie. Profesionálne elektrické a pneumatické stroje - píly stolové - kapovacie - 

pásové, hoblíky, frézy, odsávacie zariadenia, čerpadlá, kompresory a príslušenstvo. 

Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis. 

 

 

Elektrické a akumulátorové ručné náradie pre domácich majstrov a remeselníkov. 

Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis. 

 

 

0^\^^*X Profesoinálne elektrické a akumulátorové ručné náradie a príslušenstvo od ^#\^0\#T      
svetového výrobcu. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis. 

 

 

Profesionálne elektrické pásové píly, stolové dvojkotúčové brúsky a kombinované 

brúsky. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis. 

Cestné a stolové dia rezačky, stroje pre jadrové vŕtanie a príslušenstvo.  

REMS  

Závitorezná technika, ručné a stacionárne závitorezné stroje, ohýbačky rúr, 

elektrické ručné priamočiare píly, rezače rúr, čističky potrubia a pod.  

 

 

Iné druhy elektrického náradia: Hitachi, Makita, Proxxon, Atlas Copco 

TECHMLDT 
 

Profesionálne záhradné ručné náradie vyrobené najmodernejšími technológiami z kvalitnej 

švédskej ocele. Rôzne druhy lopát, rýľov, hrabličiek, ako je sekery, motyky, kladivá, valce, 

kosy a iné náradie v modernom dizajne. Všetko perfektne ergonomicky prepracované.  

 

 

Veľký sortiment štetcov, valčekov a príslušenstva v rôznych rozmeroch a 

prevedeniach z ktorého si vyberie naozaj každý. 

 

 

Na požiadanie Vám poskytneme katalógy a cenníky k jednotlivým kategóriám výrobkov. Ceny sú platné pre celé územie 

Slovenska. 

 

Všeobecné obchodné podmienky 
 

Cenník: Ceny tovaru v našom cenníku sú stanovené pri odbere zákazníkom priamo z nášho skladu. Ceny sú iba orientačné 

a dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od zmeny nákupných cien tovarov, bez predchádzajúceho 

upozornenia. 

 

Základný obchodný rabat: Tovar je rozdelený do viacerých rabatových skupín. Rabaty sú 

v rozmedzí 10% - 35% podľa druhu tovaru a sú uplatňované pre tovar určený na ďalší predaj. 

Konkrétna výška rabatu je určovaná individuálne podľa odoberaného množstva. 

Platobné podmienky: 1. Prvé objednávky sa realizujú: 

 

 

2. Ďalšie objednávky sa realizujú: 

a) platbou v hotovosti pri odbere tovaru 

b) po uhradení faktúry. 
 

a) 14 -dňovou faktúrou 

b) Platbou v hotovosti alebo na dobierku - 

zvýšený rabat + 4% 

 

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr, nebude vyskladnený ďalší tovar až do uhradenia pohľadávok. 

 

 

 

 



 

Objednávacie podmienky: Tovar je možné objednať viacerými spôsobmi: 

a) Prostredníctvom obchodného cestujúceho, 

b) písomne, 

c) faxom, 

d) elektronickou poštou, 

e) telefonicky (u stálych zákazníkov). 

Všetky objednávky sa považujú za záväzné v momente doručenia predávajúcemu a evidujú sa až do úplného 

vyskladnenia. 

 

Na objednávku je potrebné uviesť: 

1. obchodné meno zákazníka, 

2. kontaktnú osobu, 

3. spôsob platby (z dôvodu rabatov), 

4. miesto a spôsob odberu, 

5. názov tovaru, prípadne číslo tovaru, 

6. množstvo. 

Dodacie termíny: Objednaný tovar sa vyskladňuje do dvoch pracovných dní. V prípade, že tovar nie je na 

sklade, je dodacia lehota 2 - 8 týždňov. 

 

Vrátenie tovaru: Vrátenie alebo výmena tovaru je možná len z dôvodu reklamačného konania a za podmienok stanovených 

Občianskym zákonníkom. Vrátenie tovaru z iných dôvodov nie je možné. 

 

Spôsob odberu:      a) rozvozom predávajúceho (hotovosť, faktúra), 

b)osobný odber (hotovosť, faktúra), 

(od 8-12 hod, od 12:30-16:15hod), 

c) UPS - prepravná služba (faktúra, dobierka), 

prepravné náklady: balík do 5 kg: 5 € bez DPH 

balík do 15 kg: 6 € bez DPH 

balík do 50 kg: 7 € bez DPH 

Cena prepravy: Pri cene nad 332€ netto (fakturovaná čiastka po znížení o rabat, bez DPH) hradí 

prepravné náklady predávajúci. 

Reklamácie záruky: 

• reklamácie na chybné alebo nekompletné dodávky je potrebné uplatniť ihneď, najneskôr však do 2 pracovných dní po 

prevzatí tovaru. 

• na výrobky je poskytovaná záruka podľa priloženého záručného listu, u výrobkov kde sa záručný list neprikladá platí 

záruka podľa Občianskeho zákonníka, t.j. 24 mesiacov. 

• v prípade reklamácie zaznamenajte do záručného listu dátum prijatia stroja od zákazníka a po oprave dátum jeho 

vydania zákazníkovi. 

• podmienkou pre uznanie záruky je: 
 

a) používanie výrobku v súlade s návodom, prípadne s určením výrobku, 

b) predloženie riadne vyplneného záručného listu, 

c) predloženie dokladu o nákupe. 

 

Dodatok: 

Predávajúci si vyhradzuje právo na čiastočné dodávky a technické zmeny v dodávanom tovare podľa ďalšieho vývoja 

sortimentu. 

 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov. 



 

  ČSN EN ISO 9001 :2001 

 

 

 

 

Klasická montérska brašňa, vystužené dno, syntetická prepážka na prednej strane, 

popruh s náramenníkom, držadlá zosilnené kovovou lištou v klope tašky,  

Rozmery: 420x290x140 

111- 27,63€ 
Materiál: BAREX 

Farba: čierna 
 

112- 52,16€ 
Materiál: Hovädzia useň vrchová 

Farba: podľa ponuky (odtiene hnedej, čierna, červená) 

Syntetická podšívka, vystužené všetky diely so zvýšenou odolnosťou proti 

vlhkosti, syntetická prepážka na prednej strane, popruh s náramenníkom, 

držadlá zosilnené kovovou lištou v klope tašky, chrániče dna 

Rozmery: 420x290x140 

 

211- 49,15€ 
Materiál: BAREX 

Farba: čierna 

 

212- 69,64€ 
Materiál: Hovädzia useň vrchová 

Farba: podľa ponuky (odtiene hnedej, čierna, červená) 

Syntetická podšívka, vystužené všetky diely so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti, 

10 vystužených boxov na náradie (60x100x25), popruh s náramenníkom, držadlá 

zosilnené kovovou lištou v klope tašky, chrániče dna 

Rozmery: 420x290x140 

 

221- 63,20€ 
Materiál: BAREX 

Farba: čierna 

 

222- 83,66€ 
Materiál: Hovädzia useň vrchová 

Farba: podľa ponuky (odtiene hnedej, čierna, červená) 

221-1 – 69,5€ 

222-1 – 92,03€ 
úprava odklápacia predná časť 



 

Syntetická podšívka, vystužené všetky diely so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti, 

syntetická prepážka na prednej strane, popruh s náramenníkom, držadlá zosilnené 

kovovou lištou v klope tašky, chrániče dna, 2 bočné vačky (120x140x30)  

Rozmery: 420x290x140 

 

311- 64,31€ 
Materiál: BAREX 

Farba: čierna 

 

312- 84,78€ 
Materiál: Hovädzia useň vrchová 

Farba: podľa ponuky (odtiene hnedej, čierna, červená) 

Syntetická podšívka, vystužené všetky diely so zvýšenou odolnosťou proti 

vlhkosti, 10 vystužených boxov na náradie (60x100x25), popruh s  

náramenníkom, držadlá zosilnené kovovou lištou v klope tašky, chrániče 

dna,2 bočné vačky (120x140x30) 

Rozmery: 420x290x140 

 

321- 78,30€ 
Materiál: BAREX 

Farba: čierna 

 

322- 98,81€ 
Materiál: Hovädzia useň vrchová 

Farba: podľa ponuky (odtiene hnedej, čierna, červená) 

321- 1 – 86,14€ 

322- 1 – 108,68€ 
úprava odklápacia predná časť 

Syntetická podšívka, vystužené všetky diely so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti, 

popruh s náramenníkom, držadlá zosilnené kovovou lištou v klope tašky, chrániče 

dna Rozmery: 420x290x180 
 

411- 63,6€ 
pevná prepážka na zadnej strane (350x210x50) 

Materiál: BAREX 

Farba: čierna 
 

412- 80,66€ 
pevná prepážka na zadnej strane (350x210x50) 

Materiál: Hovädzia useň vrchová 

Farba: podľa ponuky (odtiene hnedej, čierna, červená) 

411- 1 – 63,6€ 

412- 1 – 80,66€ 
hĺbka a umiestnenie pevnej prepážky podľa objednávky 



 

Syntetická podšívka, vystužené všetky diely so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti, 

10 vystužených boxov na náradie (60x100x25), popruh s náramenníkom, držadlá 

zosilnené kovovou lištou v klope tašky, chrániče dna 

Rozmery: 420x290x180 

421- 70,75€ 
Materiál: BAREX 

Farba: čierna 
 

422- 78,73€ 
Materiál: Hovädzia useň vrchová 

Farba: podľa ponuky (odtiene hnedej, čierna, červená) 

Syntetická podšívka, vystužené všetky diely so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti, 

popruh s náramenníkom, držadlá zosilnené kovovou lištou v klope tašky, chrániče 

dna, pevná prepážka na zadnej strane (350x210x50), 10 vystužených boxov na 

náradie (60x100x25) Rozmery: 420x290x180 
 

431- 74,2€ 
Materiál: BAREX 

Farba: čierna 

 

432- 94,65€ 
Materiál: Hovädzia useň vrchová 

Farba: podľa ponuky (odtiene hnedej, čierna, červená) 

431-1 – 81,62€ 

432-1 – 104,12€ 
úprava odklápacia predná časť 

Syntetická podšívka, vystužené všetky diely so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti, 

popruh s náramenníkom, držadlá zosilnené kovovou lištou v klope tašky, chrániče 

dna, 2 bočné vačky (140x120x30) Rozmery: 420x290x180 
 

511- 78,36€ 
pevná prepážka na zadnej strane (350x210x50) 

Materiál: BAREX 

Farba: čierna 

 

512- 92,8€ 
pevná prepážka na zadnej strane (350x210x50) 

Materiál: Hovädzia useň vrchová 

Farba: podľa ponuky (odtiene hnedej, čierna, červená) 

511-1 – 78,36€ 

512-1 – 95,78€ 
hĺbka a umiestnenie pevnej prepážky podľa objednávky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Syntetická podšívka, vystužené všetky diely so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti, 
10 vystužených boxov na náradie (60x100x25), popruh s náramenníkom, držadlá 
zosilnené kovovou lištou v klope tašky, chrániče dna, 2 bočné vačky (120x140x30) 
Rozmery: 420x290x180 

 

521- 86,78€ 
Materiál: BAREX 

Farba: čierna 

 

522- 106,37€ 
Materiál: Hovädzia useň vrchová 

Farba: podľa ponuky (odtiene hnedej, čierna, červená) 

 

Syntetická podšívka, vystužené všetky diely so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti, 

popruh s náramenníkom, držadlá zosilnené kovovou lištou v klope tašky, chrániče 

dna, 10 vystužených boxov na náradie (60x100x25), 2 bočné vačky (140x120x30) 

Rozmery: 420x290x180 
 

531- 89,27€ 
pevná prepážka (350x210x50) 

Materiál: BAREX 

Farba: čierna 
 

532- 110,01€ 
pevná prepážka (350x210x50) 

Materiál: Hovädzia useň vrchová 

Farba: podľa ponuky (odtiene hnedej, čierna, červená) 

531- 1 – 98,19€ 

532- 1 – 120,81€ 
úprava: 

pevná prepážka (350x210x50) 

odklápacia predná časť 

 

 

 

 

 Syntetická podšívka, vystužené všetky diely so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti, 

popruh s náramenníkom, držadlá zosilnené kovovou lištou v klope tašky, chrániče dna, 

pevná prepážka na bočnej strane (120x100x25), 6 vystužených boxov na náradie 

(60x100x25), 2 bočné vačky (120x140x30) Rozmery: 310x230x140 

611- 71,47€ 
Materiál: BAREX 

Farba: čierna 

612- 90,46€ 
Materiál: Hovädzia useň vrchová 

Farba: podľa ponuky (odtiene hnedej, čierna, červená) 

611- 1 – 78,61€ 
612- 1 – 99,52€ 
úprava odklápacia predná časť 

 Syntetická podšívka, vystužené všetky diely so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti, 

popruh s náramenníkom, držadlá zosilnené kovovou lištou v klope tašky, chrániče dna, 

pevná prepážka na bočnej strane (120x100x25), 6 vystužených boxov na náradie 

(60x100x25), 2 bočné vačky (120x140x30) Rozmery: 310x290x140 

711- 74,94€ 
Materiál: BAREX 

Farba: čierna 

712- 95,13€ 
Materiál: Hovädzia useň vrchová 

Farba: podľa ponuky (odtiene hnedej, čierna, červená) 

711-1  82,37€ 
712-1  104,63€ 
úprava odklápacia predná časť 

 Syntetická podšívka, vystužené všetky diely so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti, 10 

vystužených boxov na náradie (60x100x25), popruh s náramenníkom, držadlá 

zosilnené kovovou lištou v klope tašky, chrániče dna, 2 bočné vačky (120x140x30) 

Vystužená vložka na náradie, 4 vystužené boxy na náradie (60x100x25), držiak 

skrutkovačov, kovový úchyt nádstavcov GOLA Rozmery: 420x290x180 

811- 119,72€ 
Materiál: BAREX 

Farba: čierna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syntetická podšívka, vystužené všetky diely so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti, 

odnímateľný popruh s náramenníkom, držadlá zosilnené kovovou lištou v klope 

tašky, chrániče dna, držiak kladiva ,odklápacia predná a zadná časť 

Rozmery: 460x330x180 
 

911- 147,04€ 
24 vystužených boxov na náradie (60x100x25) 

Materiál: BAREX Farba: čiern 

 

 

911-1 – 147,04€ 
18 vystužených boxov na náradie (60x100x25), pevná prepážka 

(360x210x30), držiak na 400 ml sprej 

 

911-2 – 154,40€ 
21 vystužených boxov na náradie (60x100x25), držiak na 12 ks očko-plochých 

kľúčov 
 

911-3 – 169,11€ 
18 vystužených boxov na náradie (60x100x25), pevné prepážky ( do 280x250x45), 

držiak na 12 ks očko-plochých kľúčov, držiak na 400 ml sprej 

911-4 - cena dohodou 
kombinácia boxov na náradie, pevných prepážok a držiakov podľa objednávky  

 

 

 

 

 

 

 

zadná strana 911-3 

 

 

 

Ceny sú bez DPH. 

 

Cenník je platný od 22.03.2011. 


