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Formátovací pily ALTENDORF - KVALITA, která přesvědčí!
Stroje ALTENDORF patří mezi absolutní špičku na trhu, vynikají především tuhostí a precizním 
zpracováním do každého detailu.

ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

Konfigurace stroje F 45 DIGIT: 
- horní panel s ovládáním ve výšce očí Pro Drive
- elektro-motorické ovládání zdvihu a náklonu kotouče, náklon 0 – 46° 
- průměr hlavního kotouče max. 450 mm 
- motor 5,5 kW, manuálně stavitelné otáčky 3,4,5000 ot/min
- dvou–osý předřezový agregát s elektromotorickým nastavováním z 
ovládacího panelu
- pojezdový stůl 3200 mm, maximální řezná délka s předřezem 3105 mm 
- hlavní úhlové / pokosové pravítko 90°, pro příčné řezy s digitálním 
odečtem DIGIT L – výsuvné do max. 3500 mm
- podélné pravítko s elektromotorickým nastavením šířky řezu do 
1300 mm
- obj.č. 11197

F 45

DIGIT L - 
digitální 
zobrazení
dorazu na 
příčném 
pravítku

VAŠE NOVÁ PILA F45

659.712,-

614.000,-
bez DPH

Akční cena skladový stroj

Formátovací pily řady WA 80 
- jsou určené k profesionálnímu použití, do menších i větších provozů. Konstrukce této pily je 
velmi robustní a jednoduchá na ovládání. Většina technických řešení vychází z typu F45. 
Jedná se o velmi kvalitní stroje střední kategorie za dostupnou cenu díky sériovosti výroby

WA 80 TE - s motorickým naklápěním a zdvihem pilového kotouče
- obj.č. 98066

WA 80 X – pila s programovatelným podélným pravítkem 
s motorickým posuvem. Naklápění a zdvih 
pilového kotouče je také motorický. 
Standardem je horní ovládací panel.
- obj.č. 96746

Standardní výbava:
- max. průměr  pilového kotouče 400 mm
- kotouč je naklápěn a zvedán elektricky, 
se zobrazením polohy na displeji
- výkon motoru 4 kW
- otáčky 3000/4000/5000 ot./min. 
- pojezdový stůl 3000 mm

UŠETŘÍTE 

45.712 Kč

FORMÁTOVACÍ PILY

299.000,-
bez DPH

Akční cena

Nový ALTENDORF WA 8 TE - Tradičně výkonný stroj s motorickým ovládáním
- motoru 5,5 kW, otáčky 3 / 4 / 5000 ot/min
- předřezový agregát, 0,75 kW
- dvojitý pojezdový stůl s ocelovým vedením 3200 mm
- pilový kotouč max. 400 mm
- šířka řezu 1300 mm 
- elektromotorické nastavení výšky a úhlu kotoučů
- příčné pravítko, pevné 90°, s možností výsuvu do 3200 mm.
- jednostranné úhlovací pravítko
- pracovní výška stolu 910 mm
- hmotnost stroje 1100 kg
- obj.č. 12044

Detail ovládacího panelu:

WA 8 TE

Detail formátovacího stolu:

WA 80 X

WA 80 TE
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VÍCEVŘETENOVÉ KOLÍKOVAČKY

BORING SYSTEM  Evolution  ROUTER - 
vrácen zpět obsluze, nebo je vysunut na druhou stranu stroje. Jedná o vysoce flexibilní stroj s kompaktními rozměry pouze 3 m2.

1000 CNC vyvrtávací a frézovací stroj s horizontálním vrtacím agregátem s obráběním z pěti stran dílce. Obrobený dílec může být 

Vícevřetenová vrtací hlava, nezávislá 
vřetena s roztečí 32 mm:
- 11 vertikálních vřeten Y= 1000 mm 
- 4 horizontální vřetena Y = 1000 mm
- 1 horizontální vřeteno pro obrábění ze čtvrté 
strany Y = 1000 mm
- 1 horizontální vřeteno pro obrábění z páté 
strany Y = 1000 mm
- drážkovací pila, pracovní šířka Y= 1000 mm
- frézka 3,3 kW, 24.000 ot/min
- hmotnost 1450 kg
- obj.č. 11894

BORING SYSTEM Evolution 1000 ROUTER

Detail obráběcího agregátu:

UPÍNACÍ KLEŠTINA
Dostatečně dimenzovaná 
upínací jednotka (270x40 mm) 
zajistí efektivní a precizní 
upnutí obráběných dílců do 
hmotnosti až 70 kg a poradí si i 
s tvarovaným povrchem 
obrobků

CNC stroj 

s frézkou
CNC stroj 

s frézkou

Průběžný vyvrtávací CNC stroj GT 800 s horizontálním vrtacím agregátem a s obráběním z pěti stran dílce. 
Jedná se o flexibilní vrtací a drážkovací CNC stroj s jednoduchým ovládáním, kompaktními rozměry a za velmi 
zajímavou pořizovací cenu! 

DŮLEŽITÉ ZNAKY:
Obrábění dílců z 5-ti stran
 Uživatelsky velmi přívětivý software
 Vrtání do horní části dílce
 Malé nároky na prostor
 Příznivá cena

URČENÍ STROJE:
 Pro menší výrobce nábytku z 

velkoplošného materiálu, jelikož se jedná o 
flexibilní stroj s kompaktními rozměry

 

 Vrtání do plochy a do všech do čtyř hran dílce:  Vyvrtaný a vydrážkovaný dílec: Drážkování do plochy dílce v ose X:

PŘÍKLADY OBRÁBĚNÍ:

GT 800

Technická data

Rozměr obrobku v ose X

Rozměr obrobku v ose Y

Rozměr obrobku v ose Z

Rychlost posuvu v X, Y, Z

Otáčky vřetene 

Celkový příkon

Pracovní tlak

Rozměry stroje DxŠxV

Hmotnost stroje NETTO

Objednací číslo

GT 800

250 - 5000 mm

100 - 800 mm

10 - 50 mm

25 m/min

3400 ot/min

2,5 kW

6 bar

1750x1830x1735 mm

700 kg

41839

Zásobník pro automatickou výměnu 
čtyř frézovacích nástrojů.

Automatické nastavení šířkového pravítka 
podle rozměru dílce.

Variabilní vrtací agregát umožňuje 
používat až 12 vertikálních a 4 
horizontální vřetena

F120

NOVINKA

CNC vyvrtávací a frézovací stroje série „F”
Modely F 8 a F 12 - optimální a efektivní řešení pro všechny potřeby nábytkářské výroby za dostupnou cenu.
Modely F 80 a F 120 jsou určeny pro výrobu nábytku s vysokou produktivitou! 

Patentovaný systém pro bezpečné 
frézování otvorů, bez složitých úchytů 
zbytkového materiálu

485.000,-
bez DPH

V ceně od
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VÍCEVŘETENOVÉ KOLÍKOVAČKY

BORING 46

BORING 323 DIGIT

Třívřeteníková kolíkovačka BORING 323 DIGIT
- robustní otevřená konzolová konstrukce umožňuje snadné vkládání dílců
- příčný posun vertikálních hlav je uložen na přesném lineárním vedení a každá z 
jednotek je vybavena elektronickým snímačem s mikrometrickým nastavením pozice 
vřeteníku, digitálním počítadlem a pneumatickým aretačním systémem
- hliníkové 3m dlouhé pravítko s lineárním vedením je vybavené čtyřmi pneumatickými dorazy 
(dva s digitálním a dva s mechanickým zobrazením polohy), ovládanými z řídícího panelu 
- otočné přítlaky s dřevěnými nástavci (750x106x30mm) slouží pro lepší rozložení 
přítlačné síly

219.000,-
bez DPH

Informativní cena

342.000,-
bez DPH

Informativní cena

Technická data

Počet vřeten

Objednací číslo

Rozteč vřeten

Vertikální hlava 

Horizontální hlava

Min.odstup vert.hlav

Max.odstup vert.hlav

Výkon motoru

Max.rozměry dílce

Hmotnost stroje

Počet pneu přítlaků

Pravítko

BORING 323 DIGIT

3 x 23 ks

32 mm

2 ks

1 ks

150 mm

850 mm

3 x 1,5 kW

80 x 850 x 3000 mm

1100 kg

2 ks

3 m + 4 dorazy

58199

BORING 46

2 x 23 ks

32 mm

2 ks

---

150 mm

650 mm

2 x 1,5 kW

80 x 700 x 3000 mm

380 kg

6 ks

3 m + 4 dorazy

96559

Příklady vrtání na stroji BORING 46:

Technická data

Počet vřeten

Rozteč vřeten

Celková rozteč

Max. hloubka vrtání

Výkon motoru

Max. rozměry dílce

Hmotnost

Pneu. přítlaky

Pravítko

Objednací číslo

BORING 21 PRESTIGE

21 ks

32 mm

640 mm

70 mm

1x 1,5 kW

850 x 3000 mm

310 kg

2 ks

2x1,5m+2 dorazy

58313

BORING 23

23 ks

32 mm

704 mm

70 mm

1x 1,5 kW

960 x 3000 mm

320 kg

2 ks

2x1,5m+4 dorazy

58011

BORING 35

35 ks

32 mm

1088 mm

70 mm

2 x 1,5 kW

1340 x 3000 mm

450 kg

4 ks

2x1,5m+4 dorazy

58226

BORING 29

29 ks

32 mm

896 mm

70 mm

1x 1,5 kW

1142 x 3000 mm

380 kg

4 ks

2x1,5m+4 dorazy

09796

136.000,-

114.900,-
bez DPH

Akční cena
103.000,-

86.900,-
bez DPH

Akční cena

BORING 21 TECHNOLOGY

21 ks

32 mm

640 mm

65 mm

1x 1,5 kW

960 x 3000 mm

260 kg

2 ks

2x1,5m+4 dorazy

55712

215.000,-
bez DPH

Informativní cena

Využití pravítek pro vrtání řady otvorů - systém 32:

BORING 23

156.000,-
bez DPH

Informativní cena

BORING 21 PRESTIGE

TŘETÍ PŘÍTLAK 

ZDARMA

Využití pravítek pro vrtání řady otvorů v příčném směru:



Strana
6

info@simek.eu   |   www.simek.eu   |   Tel. 376 32 66 66   |   Kal 22   |   339 01 Klatovy
Změna cen a technických parametrů vyhrazena.

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019. 

JUNIOR 640

PODÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

RADIÁLNÍ PILY

STEFF 2044

Pogumované kolečko 
80x28mm  
Obj.č. 58004 - 442 Kč

, 45 SHORE
Gumový kroužek
120x60mm, 45
Obj.č. 58319 - 312 Kč

 SHORE
Pogumované kolečko 
120x60mm, 45  
Obj.č. 58005 - 490 Kč

 SHORE
Ocelové kolečko
120x60mm
Obj.č. 58052 - 1.248 Kč

Pogumované kolečko pro
podavač MW-102 TOS Svitavy
115x27mm 
Obj.č. 03094 - 945 Kč

NÁHRADNÍ KOLEČKA:

NEJPRODÁVANĚJŠÍ TYP

90.200,-
informativní cena

bez DPH
104.500,-

informativní cena

bez DPH 163.300,-
bez DPH

Informativní cena

Technická data
Počet rolen
Počet rychlostí
Rychlost posuvu

Průměr rolen
Šířka rolen
Výkon motoru
Zdvih rolen
Hmotnost
Objednací číslo
Cena bez DPH

STEFF 2032
3 ks
4
4-8-9-18 m/min

80 mm
28 mm
0,18 kW
15 mm
30 kg
58003
13.300 Kč

STEFF 2033
3 ks
8
2,5-5,5-7-11-14
-21-27-54 m/min
120 mm
60 mm
0,55 kW
15 mm
41 kg
58427
16.900

STEFF 2034
3 ks
4
4-8-11-22 m/min

120 mm
60 mm
0,8 kW
20 mm
59 kg
58001
19.200 Kč

STEFF 2038
3 ks
8
2-4-5,5-6,5-11-13
16,5-33 m/min
120 mm
60 mm
0,8 kW
20 mm
60 kg
58090
21.500 Kč

STEFF 2044
4 ks
4
4-8-11-22 m/min

120 mm
60 mm
0,8 kW
20 mm
63 kg
58002
22.500 Kč

STEFF 2048
4 ks
8
2-4-5,5-6,5-11-13
16,5-33 m/min
120 mm
60 mm
0,8 kW
20 mm
64 kg
58080
25.100 Kč

STEFF 2068
6 ks
8
2-4-5,5-6,5-11-13
16,5-33 m/min
120 mm
60 mm
0,8 kW
20 mm
74 kg
58046
41.300 Kč

VARIOSTEFF 3/4
3/4 ks
variabillní
3-18 m/min

120 mm
60 mm
0,8 kW
20 mm
60/65 kg
12308 / 12323
30.900 Kč / 33.300 Kč

16.900,-

15.500,-
bez DPH

Akční cena
22.500,-

20.500,-
bez DPH

Akční cena

Objednací číslo 5802258105 58010

Příslušenství:
- pomocný 
  stojan k 
  STEFF 2068

Detail uložení 
řezné jednotky 
na kalených 
tyčích

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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ES 3.50

Ergonomický dotykový ovládací panel s 
možností volby spouštění jednotlivých 
pracovních operací. Např. při olepování 
šikmých dílců je možné jednoduše 
tlačítkem vypnout kapovací jednotku

• Stabilní a kompaktní 
konstrukce stroje
• Kruhový tvar nádobky 
tavného lepidla s 
vnitřním teflonovým 
povlakem, zajišťuje 
rovnoměrnou teplotu - 
lepidlo se nepřepaluje
• Nádobu na lepidlo 
lze rychle a snadno 
vyprázdnit pomocí 
šroubu umístěném na 
dně nádobky
• Kontaktní topná patka 
pro předehřev hrany 
olepovaného dílce za 
účelem dosažení lepší 
kvality lepení
• Frézovací hlavy o
průměru 75 mm jsou 
osazeny čtyřmi 
výměnnými žiletkami 
R2 s otočným ostřím - 
žiletky je možné otočit 
a zdvojnásobit tak 
životnost ostří

Výsuvná podpěrná 
konzola stolu

Pogumované 
podávací válečky 
uložené v kuličkových 
ložiskách ve stole 
stroje, usnadňují díky 
minimálnímu tření 
posuv i velkých dílců

Technická data

Tloušťka hrany (min/max) 

Tloušťka olepovaného materiálu (min/max) 

Rychlost posuvu

Pracovní teplota lepidla

Výkon motoru frézovacího agregátu

Hmotnost stroje

Celkové rozměry stroje

Objednací číslo

ES 3.50

0,4 / 3 mm

14 / 50 mm

6 m/min

190°- 210° °C

2 x 0,37 kW

280 kg

2500x1550x1200 mm

93600

• Osvědčený systém 
rovnoměrného nanášení tavného 
lepidla na dílec pomocí válečku
• Přítlačnou zónu tvoří 
pogumovaný válec a dva válce z 
tvrzené oceli s mechanickým 
přítlakem, které zajišťují kvalitní 
přitlačení olepované hrany

• Frézovací jednotka je 
vybavena dvěma 
samostatnými 
vysokootáčkovými motory 
uloženými na přesných 
lineárních vedeních
• Numerické indikátory pro 
přesné seřízení fréz

• Perfektní 
kopírování 
povrchu 
frézovaných dílců 
zajišťují velká 
kopírovací kola  
130 mm

KOMPAKTNÍ STROJ

ZA DOBROU CENU

OLEPOVAČKY HRAN

Automatický olepovací stroj pro hrany tloušťky 0,4 – 3 mm s vlastní nanášecí jednotkou tavného lepidla, je určený pro menší výrobce nábytku. 
Jednoduchá obsluha, zajímavá cena a dobrá kvalita olepené hrany včetně opracování, to jsou fakta, která Vás přesvědčí.

Pneumatické sponkovačky JOINT 5x5 A jsou obzvlášť vhodné 
pro spojování lišt při výrobě dveří a oken. Stroj ovládáme 
dvojpolohovým pedálem. První sešlápnutí sevře sponkovaný rám a 
druhé sešlápnutí vtlačí sponku do rámu. Model JOINT 5x5 AS je navíc 
vybaven předním  přítlakem pro lepší sevření rámu a pneumatickou 
aretací zadního pravítka.

JOINT 5x5 A

8100 3P

Technická data

Cena bez DPH

Min. rozměr lišty

Max. rozměr lišty

Kapacita zásobníku

Velikosti sponek

  - za příplatek

Pracovní tlak

Spotřeba vzduchu

Hmotnost

Objednací číslo

MEC 5x5

5 x5 mm

100 x 70 mm

250 sponek

4-7-10-12-15 mm

---

(mechanické

ovládání)

44 kg

57044

26.000 Kč

JOINT 5x5 AS

Sekačky lišt jsou ideálním řešením pro 
čistý řez. Typ MINI 2000 a MINI 2000T 
jsou mechanické sekačky určené pro 
malé lišty. Profesionální řada 8100 je 
dodávána s mechanickým, 
pneumatickým pohonem. Stroje jsou 
vybaveny rozšířením stolů a měřícím 
systémem. Díky možnosti natáčení 
vodicích pravítek je možné sekání lišt i 
pod úhlem 45st.

SPONKOVAČKY A SEKAČKY LIŠT

JUMBO MANUALE 120 EC

JOINT 5x5 AS

5 x 5 mm

100 x 70 mm

250 sponek

7-10-15 mm

4-12 mm

8 bar

1,6 l / cyklus

28 kg

57019

38.400 Kč

JUMBO 120 EC

8 x 5 mm

120 x 130 mm

250 sponek

4-7-10-12-15 mm

---

8 bar

3 L / cyklus

40 kg

57005

47.900 Kč

JOINT 5x5 A

5 x5 mm

100 x 70 mm

250 sponek

7-10-15 mm

4-12 mm

8 bar

1,4 l / cyklus

27 kg

57001

32.300 Kč

Mechanické nožní 
sponkovačky JOINT MEC 
nepotřebují pro provoz 
zdroj el.energie a 
stlačeného vzduchu. Horní 
přítlak zafixuje spojované 
lišty a spodní razník do 
nich vtlačí sponku.

Model JUMBO MANUALE 
EC 120 je určený pro všechny, 
kteří pracují s širokým 
spektrem rámů. Nožním 
pedálem je ovládán přední a 
horní přítlak, sponkování 
zajišťuje ovládací páka se 
spínačem umístěná na boku 
stroje.

JOINT 5x5 MEC

Model 8100 3P - 
včetně horních a 
spodních 
pneumatických 
přítlaků lišty

8100

221.000,-

185.000,-
bez DPH

Akční cena

8100

100x160mm

nožním 

pedálem

110 kg

94083

52.000 Kč

8100 3P

100x160mm

třístupňový

pneumaticky

140 kg

57045

84.900 Kč

8100 3P +přítlaky

100x160mm

třístupňový

pneumaticky

130 kg

98.600 Kč

8100P

100x160mm

třístupňový

pneumaticky

140 kg

94084

79.400 Kč

Technická data

Cena bez DPH

Max.kapacita střihu

Pohon nožové 

hlavy

Hmotnost

Objednací číslo
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BROUSÍCÍ STROJE

Možnosti sestavení 
brousících a hoblovacích agregátů:

BULDOG

630/910/1010/1100/1300 mm 

3 - 160 mm

1900 mm

MAXX

1100/1300 mm 

3 - 160 mm

2620 mm

CINDY

300/400 mm

3 - 200 mm

1900 mm 

PONY

430 / 630 mm

3 - 160 mm

1600 mm 

Technická data

Pracovní šířka

Pracovní výška

Délka pásu

BULDOG 3

650/950/1100 mm 

3 - 160 mm

1900 mm

BULDOG 9

1100/1300 mm 

3 - 160 mm

2620 mm

CINDY

300/400 mm

3 - 200 mm

1900 mm 

PONY

430/630 mm

3 - 160 mm

1600 mm 

Technická data

Pracovní šířka

Pracovní výška

Délka pásu

BULDOG 5
630/910/1100/1300 mm 

3 - 160 mm

1900 mm

BULDOG 7

910/1100/1300 mm 

3 - 160 mm

2200 mm

BULDOG 3 SPB 950CPONY 630C

PBB 22 HUSKY

ECO

2200/2500/3000 mm

5900/6400/7200 mm

50 kg 

BASSET

2200/2500/3000 mm

6400/7000/8000 mm

100 kg 

Technická data

Pracovní délka stolu

Délka pásu

Max. zatížení stolu

BASSET

1000 / 2200 / 2500 / 3000 mm

4000 / 6400 / 7000 / 8000 mm

100 kg 

03021

Technická data

Pracovní délka stolu

Délka pásu

Max. zatížení stolu

Objednací číslo

HUSKY

2200 / 2500 / 3000 mm

6200 / 6800 / 7800 mm

100 kg

99707 

Basset je pásová bruska určená pro broušení obrobků ze dřeva 
a materiálů na bázi dřeva. Stroj lze doplnit o řadu specifických 
příslušenství a v porovnání s řadou Eco umožňuje Basset 
obrábění i rozměrnějších dílů.

Husky je stroj vycházející z řady Basset. Svými parametry a 
robustní konstrukcí se stává bruskou nejvyšší třídy ve své 
kategorii pásových brusek. Komfort broušení doplňuje navíc 
masivní konstrukce a elektrický zdvih stolu.

CINDY 300C

CINDY je 
jednostranně 
otevřená 
širokopásová 
bruska určená 
především pro 
broušení 
okenních rámů.
- obj.č. 03279

BULDOG 3 je bruska vyvinutá 
pro zákazníky, kteří požadují 
jednoduchost, spolehlivost a 
především kvalitu při všech 
technologiích broušení za 
optimální cenu. Precizní 
broušení masívu i dýhovaných 
povrchů je pro tento stroj 
samozřejmou záležitostí.
- obj.č. 03360

Širokopásová bruska PONY 
se řadí mezi nejmenší brusky, 
přičemž její výkonnostní 
parametry mezi nejmenší 
zdaleka nepatří. Snadná 
obsluha a malé rozměry 
společně s výhodnou cenou 
jsou hlavní přednosti tohoto 
stroje. PONY je vhodná pro 
malé truhlářské provozy nebo 
k obrábění menších dílů.
- obj.č. 03048

PBH 220 BASSET

194.600,-
bez DPH

Informativní cena 207.300,-
bez DPH

Informativní cena

248.400,-
bez DPH

Informativní cena

informativní cena

327.100,-
bez DPH

Informativní cena

Stroj je určen pro 
náročné operace při 
broušení masívu, 
dýhovaných 
povrchů, MDF nebo 
podkladových tmelů 
a laků. Stálá výška 
stolu umožňuje 
používat stroj v 
technologických 
linkách. 
- obj.č. 96513

BULDOG 9 je 
svojí konstrukcí a 
možnostmi určen 
pro nejnáročnější 
broušení. 
Dosažená 
vysoká kvalita 
broušených 
povrchů a stupeň 
automatizace 
zařazuje stroj do 
nejvyšší třídy.
- obj.č. 96514

Pro broušení masívu, 
dýhovaných povrchů 
a laků je určená řada 
BULDOG 5. Stroj 
vyniká svojí 
robustností, 
spolehlivostí a 
variabilitou 
kombinací brusných 
agregátů. Již bylo 
vyrobeno několik 
tisíc kusů, které 
spolehlivě slouží 
zákazníkům po 
celém světě.
- obj.č. 96440 BULDOG 9BULDOG 5 SPB 1100C BULDOG 7

HBK 3200

Standardní výbava 

pro BASSET:

 - naklápěcí brousící

jednotka 0-90°

67.900,-
bez DPH

informativní cena

80.700,-
bez DPH

informativní cena

124.900,-
bez DPH

Informativní cena

Hranová bruska HBK 3200
- robustní stroj speciální konstrukce určený 
pro broušení rovných i zakřivených hran
- rozměr pásu 150x3200 mm
- motor 3 kw
- hmotnost 680 kg
- obj.č. 03084

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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SROVNÁVACÍ A TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKY

SR 330 / 430 / 530

330 / 430 / 530 mm

2700 mm

3 / 4 / 4  kW

420 / 486 / 620 kg 

02112

Technická data

Pracovní šířka

Délka srovnávacích stolů

Výkon motoru

Hmotnost

Objednací číslo

SP je tloušťkovací frézka univerzálního použití 
vhodná pro menší a střední truhlářské provozy 
k obrábění povrchu a tloušťkování.

ALIGATOR 630

Kombinovanovaná frézka SC 330, 430, 530
- čtyřnožový hoblovací válec
- 4 bodove uchycení stolu tloušťkovaci frézky
- samostatný motor posuvu obráběného materiálu, 6/12 m/min
- tloušťka obráběného materiálu 3-250 mm
- délka srovnávacího stolu: SC 330 a SC 430 - 2150 mm, SC 530 - 2.350 mm

Současně odklopné srovnávaci stoly:

Srovnávací frézka SR je robustní a stabilní profesionální stroj pro 
srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnožový hoblovací 
válec zajišťují kvalitní a rovný povrch.

Aligator je vysoce výkonná 
tloušťkovací frézka pro náročné 
práce obrábění a tloušťkování 
rozměrných dílů. Svými 
parametry jde o stroj vhodný do 
středních a velkých truhlářských 
provozů.

SP

430 / 530 / 630 mm

250 mm

4 / 4 / 5,5  kW

4 a 8 m/min

690 / 760 / 860 kg

03503 

ALIGATOR

530 / 630 / 800 mm

300 mm

5,5 /7,5 / 11 kW

4 - 19 m/min

1020 / 1160 / 1380 kg 

03665

Technická data

Pracovní šířka

Pracovní  výška

Výkon motoru

Rychlost posuvu

Hmotnost

Objednací číslo

Srovnávací frézka R je robustní a stabilní profesionální stroj 
pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnožový 
hoblovací válec zajišťuje kvalitní a rovný povrch.Oproti řadě 
SR má řada R delší pracovní stoly a již v základní ceně řadu 
komfortního vybavení.

R 430 / 530 / 630

430 / 530 / 630 mm

3050 mm

5,5 / 5,5 / 5,5  kW

530 / 570 / 620 kg 

11123

Technická data

Pracovní šířka

Délka srovnávacích stolů

Výkon motoru

Hmotnost

Objednací číslo

SR 430

SP 630

R 430

244.700,-
bez DPH

Informativní cena

224.500,-
bez DPH

Informativní cena

SC 430

FORMÁTOVACÍ PILY

JiŽ BRZY ZPĚT 

V NAŠÍ NABÍDCE

JiŽ BRZY ZPĚT 

V NAŠÍ NABÍDCE

JiŽ BRZY ZPĚT 

V NAŠÍ NABÍDCE

Kartáčovací stroj TWINGO 
- je určený převážně ke 
leštění a čištění povrchů
- pracovní šířka 300 a 600 mm
- Ø nástroje 120 - 300 mm, 
- nezávislé nastavení výšky pracovních jednotek
- dva pogumované přítlačné válce na pracovní jednotku, výškově nastavitelné
- elektrický zdvih pracovních jednotek + stupnice s ukazatelem výšky agregátu
- dvě rychlosti podávacího pásu 4,5 / 9 m/min

zvýraznění přírodní struktury dřeva, dále pak pro 

266.100,-
bez DPH

Informativní cena BB 600

214.500,-
bez DPH

Informativní cena B 600

BB 600

KARTÁČOVACÍ STROJE

Formátovací pila P 450
- je profesionální formátovací pila se stabilní konstrukcí 
pro nejnáročnější truhláře
- ergonomický design a ty nejvyšší standardy slibují 
maximální efektivitu a spolehlivost
- výkon hlavního motoru a předřezu 6 kW a 0,75 kW
- max. průměr pilového kotouče 450 mm
- otáčky kotouče 3500 / 4500 / 6000 ot./min.
- délka formátovacího stolu 3200mm, (2500 / 3900 mm)

283.000,-
bez DPH

Informativní cena

PF 450

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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VERTIKÁLNÍ PILY

 BASIC 3500/2100

3500 mm

2100 mm

2100 mm

55 mm

3 kW / 400V

5400 ot/min

250 mm

650 kg

09099

Technická data

Řezná délka

Řezná výška (horizontálně)

Řezná výška (vertikálně)

Řezná hloubka

Motor

Otáčky kotouče

Průměr pilového kotouče

Hmotnost

Objednací číslo

Vertikální formátovací pila BASIC 3500 x 2100
- pro řezání velkoplošných materiálů překližek, DTD, OSB, MDF desek, 
plexiskla, hliníkových kompozitů, akrylátů v horizontálním a vertikálním směru
- pevný rám vyrobený ze silnostěnné svařené oceli s opěrným roštem
- plynulý a velmi lehký chod pilové jednotky zajišťuje lineární vedení a to v 
horizontálním i vertikálním směru
- nenáročná údržba i při dlouhodobém používání
- manuální posuv trámce a pilové jednotky
- jednoduchá obsluha tlačítky na ovládací jednotce
- stroj splňuje všechny bezpečnostní předpisy dle evropských norem a díky 
automatickému vypnutí stroje v případě kolizní pozice pilové jednotky 
eliminuje jakékoliv možnosti jeho poškození pilovým kotoučem

269.500,-
bez DPH

Informativní cena

BASIC 3500/2100

Příčná frézka QNF-W/N
- stabilní konstrukce z šedé litiny
- přesné vedení kuličkových pouzder u posuvného vozíku 
na kalených a broušených ocelových tyčích
- natáčení ramene 45° - 90° - 45°
- naklápění jednotky 90°- 45° vlevo
- s hydraulickou brzdou posuvu
- s oboustranným pneumatickým upínáním materiálu
- bržděný motor 3 kW, 400V, 2800 ot/min 
- přímý pohon nástroje z motoru
- max. průměr nástroje 250 mm
- max. šířka drážkovací frézky 60 mm
- délka frézování cca 240 mm
- frézovací nástroj musí mít tělo z hliníku
- obj.č.10097

V nabídce jsou další dva modely příčných frézek:
QNF-90 °: pouze příčné drážky bez natáčení a naklápění 
jednotky
QNF-W: příčné drážky s natáčením ramene 45° - 90° - 45°

Detail frézování obrobku:

176.000,-
bez DPH

Informativní cena

PŘÍČNÉ FRÉZKY

QNF-W/N

Hranová bruska OBS 150
- univerzální brousící centrum s 
vertikální oscilací pásu
- nastavitelný ovládací panel
· manuální zdvih stolu 
- naklápění pracovního stolu se 
stupnicí pro zobrazení úhlu
- pravítko s mikronastavením úběru
- pravítko se stupnicí ± 45 °
- pracovní stůl 220x1440 mm
- rychlost pásu 11,5 - 8 m/sec
- rozměr pásu 150x2200 mm
- motor 3,5 - 2,5 HP
- hmotnost 550 kg
- obj.č. 13036

BROUSÍCÍ CENTRUM

217.300,-

195.000,-
bez DPH

Akční cena

Detail pravítek: Volitelné doplňky:

Pásová pila s formátovacím vozíkem 
SUMMA 740-2”/1500
- průměr pásovnic 740 mm
- motor 5,5 kW
- max. výška řezu 500 mm
-max. šířka řezu 710 mm
- šířka pásu max. 45 mm
- obj.č. 01590

V nabídce jsou modely 
s výškou řezu až 620mm 
a formátovacím vozíkem 
s délkou až 4300 mm

371.200,-

334.000,-
bez DPH

Akční cena

PÁSOVÉ PILY

Pásová pila BS 640
- robustní stroj pro 
průmyslové využití
- motor 2,2 kW
- max. výška řezu 400 mm
- max. šířka řezu 620 mm
- pracovní stůl 600x885mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 350 kg
- obj.č. 95939

OBS 150

SUMMA 740-2"/1500

97.000,-

87.300,-
bez DPH

Akční cena
151.000,-

135.900,-
bez DPH

Akční cena

Pásová pila BS 840
- stroj pro 
průmyslové využití
- motor 4 kW
- max. výška řezu 540 mm
- max. šířka řezu 820 mm
- pracovní stůl 820x1160mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 580 kg
- obj.č. 10192

robustní 

BS 640 BS 840

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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Srovnávací frézka RFS 410 

- délka srovnávacích stolů 2600 mm

- pracovní šířka srovnávání 400 mm

- motor 4 kW

- obj.č. 52089

Kombinovaná frézka SP 410 

- délka srovnávacích stolů 1900 mm

- pracovní šířka 410 mm

- max. výška tloušťkování 240 mm

- rychlost posuvu 7 a 14 m/min

- motor 4 kW

- obj.č. 72640

RFT 630 

Spodní frézka FSN 300 A 
- naklápěcí vřeteno 30 mm
- čepovací vozík CV 310 - 1 m
- úhlovací pravítko, upínací excentr
- motor 3,7 kW
- obj.č. 72611
Podpěrný rám 870x630 mm, 
pravítko se dvěma dorazy - 25.000 Kč

SP 410

FS 550

RFS 410

Spodní frézka 
- včetně čepovacího vozíku CV 6
- pravé prodloužení stolu s výsuvnou konzolou
- motor  7,5  kW
- pevné vřeteno 30 (40, 50) mm
- obj.č.02387

FS 550 

Formátovací pila 
PK 320 A
- motor 5,3 kW
- předřez 0,5kW
- formátovací vozík 
  délka 2,6m
- obj.č. 02282

PF 300L

Formátovací pila PK 250 A

s pravítko a se dvěma dorazy
- motor 3,7 kW
- předřez 0,5kW
- formátovací vozík délka 2 m
- obj.č. 02540

- včetně podpěrného rámu

PK 320 A - 2,6mPK 250 A - 2m

Formátovací pila 
- max. průměr kotouče 315mm / 350 mm
- formátovací vozík 3,2 m
- motor 5,3 kW + předřez 0,5kW
- obj.č. 01938

PF 300L / PF 350

266.950,-
bez DPH

Informativní cena

135.000,-
bez DPH

Informativní cena

115.000,-
bez DPH

informativní cena

159.000,-
bez DPH

Informativní cena PF 300L

179.000,-
bez DPH

Informativní cena PF 350

VDA 315
MSP 415 

MSP 315  

15.000,-
bez DPH

dlabačka VDA 315

Tloušťkovací frézka 
- m
- max. výška tloušťkování 300 mm
- rychlost posuvu 5-20 m/min
- výkon motoru 5,5 kW
- obj.č. 52009

RFT 630
ax. šířka tloušťkování 630 mm

220.000,-
bez DPH

Informativní cena

Čelní bruska ČB 600/1

- čelní jednokotoučová 

bruska

- litinový stůl s naklápěním

- úhlovací pravítko

- motor 1,5 kW

- spodní odsávání

- obj.č. 72627

ČB 600/1

62.100,-
bez DPH

informativní cena

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

144.900,-
bez DPH

Informativní cena

125.900,-
bez DPH

Informativní cena

FSN 300 A

bez DPHbez DPH

bez DPHbez DPHbez DPHbez DPH

bez DPHbez DPH

informativní cena

89.000,-
bez DPH

informativní cena

Spodní frézka 
- naklápěcí vřeteno 30 mm
- přední čepovací vozík CV 360 - 1,2 m
- úhlovací pravítko, upínací excentr
- motor 5,3 kW
- obj.č. 02060
Podpěrný rám 870x630 mm, pravítko se 
dvěma dorazy - 25.000 Kč

FSN 550 A 

139.000,-
bez DPH

Informativní cena

FS 550 A

Čelní bruska ČB 400/1

- čelní jednokotoučová 

bruska

- litinový stůl s naklápěním

- úhlovací pravítko

- motor 1,1 kW

- spodní odsávání

- obj.č. 02547

ČB 400/1

34.350,-
bez DPH

informativní cena

Technická data

Délka srovnávacích stolů

Pracovní šířka srovnávání

Max. výška tloušťkování

Objednací číslo

Informativní cena

Výkon motoru

MSP 315

1500 mm

310 mm

230 mm

3,7 kW

99365

99.900 Kč

MSP 415

1870 mm

410 mm

230 mm

3,7 kW

72607

114.900 Kč

Registrací na

ještě nižší 
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www.simek.eu
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S korpusový nástavec
(Cena za kus 2.470 Kč bez DPH)

podní 

RP 3000 

- lisování korpusů

RP 3000 

- lisování spárovky

Universální lisovací stroj řady RP je díky jednoduché obsluze, rychlému přestavení a přijatelné ceně, určený pro každou truhlářskou dílnu. Lis
s příčkami a díky patentovanému systému horního excentru, také korpusů nábytku! Kombinace robustní konstrukce a moderní hydrauliky, dělá z modelu RP nejprodávanější lis z 
nabídky. Lisy je možné dodávat pouze v mechanickém provedení, s centrální mechanickou pumpou, nebo s elektrohydraulickým agregátem.

 umožňuje lepení spárovky, rámů 

RP 3000 - výbava akčního modelu stroje:
- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným 
hydraulickým pístem - 3 ks

0 
- boční pravítko 90 -1 ks- boční trámec se dvěmi lisovacími jednotkami 
s ozubeným hřebenem - 1 ks- excentrický upínač pro lisování korpusů - 3 ks
- spodní korpusový nástavec - 3 ks- obj.č. 97956

Podvozek pro snadnou 
manipulaci v dílně
(Cena za 4 kola s brzdou 
6.630 Kč bez DPH)

Naklopitelná lisovací patka
(Cena za kus 1.430 Kč bez DPH)

Horní upínač pro lisování 
korpusů excentrický
(Cena za kus 4.680 Kč bez DPH)

Přípravek pro 
lisování spárovky
(Cena za kus 6.500 
Kč bez DPH)

RP 3000
- upínací rozměr rámu DxŠ - 2600x1600 mm
- hydraulická jednotka: max. tlak 2000 kg
- mechanický přítlak: tlak cca 1000 kg
- lehce posuvné lisovací jednotky s uložením na 
kuličkových ložiskách
- přesně vrtaný rastr svislých trámců
Příslušenství:
- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným 
hydraulickým pístem - 21.840 Kč bez DPH
-  boční trámec se dvěmi lisovacími jednotkami 
s ozubeným hřebenem - 21.840 Kč bez DPH

0- další svislé pravítko 90  - 15.100 Kč bez DPH 

Základní provedení a výbava stroje
- svislá lisovací jednotka s manuálně 
ovládaným hydraulickým pístem - 3 ks

0 - levé boční pravítko 90 -1 ks
Cena76.700 Kč bez DPH

119.990,-

101.990,-
bez DPH

Akční cena

LEIMO PRO je jednoduchý přesný lis s bočními přítlaky, vhodný jak pro lepení 
spárovky, tak rámových konstrukcí! 

‐ upínací rozměr: DxŠ 2110 x 1170 mm

‐ posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách 

Základní výbava: 
tři svislé lisovací jednotky, pravítko 90st., boční trámec se dvěma přítlaky 

- stabilní rámová konstrukce 

- obj.č. 21308

‐ mechanické přítlaky s trapézovým závitem, tlak 2000 kg, zdvih 120 mm

LEIMO PRO - lisování rámů: LEIMO PRO - lisování korpusů:

LISOVACÍ STROJE

Výškově přestavitelný pracovní 
stůl SHT 
- snadno ovladatelný,mobilní a 
výškově přestavitelný pracovní stůl 
- čtyři otočná robustní kola průměr 
125 mm, dvě s brzdou
- bez pracovní desky

Stůl SHT 300
- pracovní plocha 1170x700 mm
- výška 450-1070 mm
- nosnost 300 kg
- obj.č. 00197

Stůl SHT 500
- pracovní plocha 1170x700 mm
- výška 450-1070 mm

- obj.č. 00198

Stůl SHT 300 XL

- výška 450-1070 mm
- nosnost 300 kg
- obj.č. 00199

- nosnost 500 kg

- pracovní plocha 2000x700 mm

34.840,-

30.600,-
bez DPH

Akční cena

45.200,-

39.800,-
bez DPH

Akční cena

SHT 300

33.540,-

29.200,-
bez DPH

Akční cena

36.900,-
bez DPH

Akční cena

LEIMO PRO

Příslušenství za příplatek: 
Svislá lisovací jednotka, přítlak s trapézovým závitem - 5.980 Kč
Přípravek pro lisování spojů na pokos - 3.510 Kč

Naklopitelná lisovací patka +/‐30st. - 1.430 Kč
Nástavec na lisování korpusů - 1.170 Kč
Podvozek - 6.630 Kč

Přípravek pro lisování spárovky - 3.380 Kč

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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Vakuový dýhovací lis  je určen pro výrobce nábytku, kteří vyrábějí dýhovaný a 
tvarovaný nábytek. Hlavními přednostmi jsou:
• Rychlost procesu dýhování. Díky vyhřívanému víku vakuového lisu trvá proces 
lepení dýhy jen 3 – 5 minut dle tloušťky dýhy.
• Schopnost dýhování rovných i tvarovaných dílců. Pouze membránový lis 
umožní kvalitní dýhování jak rovných, tak i tvarových dílců a to díky specifickým 
vlastnostem kaučukové membrány.
• Možnost modelování výrobků. Roztažnost membrány ve spojení s vakuem 
umožňuje modelování překližky, dýhy, laminátu atp. Tím je umožněna výroba velmi 
zajímavého nábytku, oblých dveří, apod.

Pracovní plocha 2850 x 1150 mm
Výkon vakuové pumpy 25 m3/h
Příkon elektro 5,25 kW
Max. pracovní teplota 60 °C
- obj.č. 16941

SLR-2500/1800-3+2+0

SLR 2500/1800

2500 x 1800 mm

3 kusy

2 válce

0,55 kW

0,2 - 2 tuny

680 kg

72669

Technická data

Svislá lisovací jednotka

Vodorovná lis.jednotka

Příkon motoru

Síla tlačné patky

Hmotnost

Objednací číslo

Pracovního pole

128.800,-
Informativní cena

bez DPH

AP 300/130/25
199.900,-

Informativní cena

bez DPH

LISOVACÍ STROJE

Briketovací lis BrikStar EK je určen 
především pro malé dílny. Jde o 
malý, levný, ale spolehlivý a 
kvalitní lis. Cílem bylo zkonstruovat 
lis s využitím nových technických 
řešení, která nesníží kvalitu a 
vlastnosti lisu, ale podstatně sníží 
jeho cenu se zachováním nízké 
spotřeby elektrické energie.

Lisy BrikStar s  velkoobjemovou 
násypkou a filtrační jednotkou s 
ventiáltorem,  je výhodné připojit k 
centrálnímu odsávání a docílit tak 
bezobslužného a bezprašného systému 
zpracování odpadu.

- obj.č. filtrační nástavba HN 1 14498

BrikStar EK

Briketovací lisy BrikStar jsou určeny pro malé 
a střední provozy s jednosměnným či 
vícesměnným provozem. Vyznačují se 
kompaktním provedením, moderním řízením 
a spolehlivým hydraulickým lisovacím 
zařízením. Automatická regulace kvality briket 
a dávkovací šnek minimalizuje kolísání 
výkonu pro lisování materiálů od velmi 
jemných až po hrubé materiály.

BrikStar 30 - 1 3m

BrikStar 50 - 31m

BrikStar EK

62 mm

10 - 30 kg/hod

2,2 kW

0,6

25437

3 m

Technická data

Průměr brikety

Výkon stroje

Příkon motoru

Velikost násypky

Objednací číslo

BrikStar 50

65 mm

40-60  kg/hod

5,4 kW

1, 2, 3 

10811

3m

BrikStar 30

65 mm

20 - 40 kg/hod

4,4 kW

1, 2, 3 

11950

3m

Filtrační 

nástavba

HN1

289.000,-
Informativní cena

bez DPH150.000,-
Informativní cena

bez DPH

361.000,-
Informativní cena

bez DPH

45.460,-
bez DPH

Informativní cena

Pytlovač s 6 pytli s pohonem od 
posuvu briket, bez elektrické 
energie
- snadné a levné balení briket pro 
plynulé plnění briket do šesti pytlů 
zároveň a to bez jejich otáčení
- obj.č. 33386

23.000,-
bez DPH

Informativní cena

Pytlovač

BRIKETOVACÍ STROJE

Separační folie pro 
dýhovací lisy
- šíře 1450 mm, tl. 0,25 mm- vysoká mechanická pevnost- tepelná odolnost až 150°C- praktický doplněk všech dýhovacích lisů

- obj.č. 96935

289,-
1 m

bez DPH

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 

SLR 2500/1800
- je hydraulický rámový lis pro výrobu oken, dveří, 

spárovek, eurohranolů
- lis je možné vybavit doplňky tak, aby byl 
univerzálně použitelný jak pro lisování rámových 
konstrukcí, tak pro lisování spárovky, eventuelně i 
hranolů do max. šířky materiálu 90 mm. 
- lis je dodáván s elektricky poháněným hydraulickým 
agregátem. 
- vysouvání a zasouvání lisovacích jednotek se 
provádí čtyřmi tlačítky z centrálního ovládacího 
panelu
- za příplatek je možné zvětšit pracovní pole na 3000 
mm x 2100 mm
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Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019. 

ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

FT 504FT 502FT 400FT 302FT 202FT 200FT 100 FT 403

FT 100
3950 m /h

100 mm

0,37 kW
21,4 m

36 m/s

1950 mm

10440

Technická data

Odsávací kapacita

Připojovací hrdlo 

Výkon motoru

Filtrační plocha

Odsávací rychlost

Výška odsavače

Obj.č.

FT 200
31560 m /h

125 mm

1,1 kW
21,4 m

35,3 m/s

2200 mm

10697

FT 202
31760 m /h

 150 mm

1,1 kW
22,4 m

28 m/s

2200 mm

10435

FT 302
33600 m /h

180 mm

1,1 kW
24,9 m

41 m/s

2600 mm

10437

FT 400
34600 m /h

250 mm

2,2 kW
26 m

26 m/s

2700 mm

10402

FT 502
37900 m /h

300 mm

3 kW
212 m

32 m/s

2900 mm

10430

FT 504
38700 m /h

300 mm

3 kW
218 m

35 m/s

2900 mm

10427

FT 403
35990 m /h

250 mm

2,2 kW
29 m

34 m/s

2700 mm

10716

Cena bez DPH

97 Kč

106 Kč

131 Kč

155 Kč

166 Kč

183 Kč

228 Kč

238 Kč

279 Kč

320 Kč

391 Kč

468 Kč

Průměr

40 mm

51 mm

60 mm

80 mm

90 mm

100 mm

120 mm

127 mm

150 mm

160 mm

200 mm

250 mm

Polyuretanové hadice s ocelovou spirálou
- pro odsávání prachu, hoblin a pilin od dřevoobráběcích strojů
- lehká, ohebná, odolná vůči abrazi a UV záření

0 0- teplotní rozsah -40 C až +90 C
- délku hadice řežeme dle požadavku

* Hadice jsou k dodání i v dalších průměrech pro 
připojení ke strojům a odsávacím zařízení.

Dodáváme univerzální stavebnicový rozvodný 
systém pro malé truhlárny, určený převážně pro 
zavěšení pod strop dílny, který si může velice 
jednoduše sestavit každý truhlář sám. 
Stavebnice je sestavena z velké škály trubek, 
odboček, redukcí, oblouků a hradítek včetně 
upevňovacího a závěsového materiálu. Díly 
jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového 
plechu tl. 0,7 mm, kdy jeden díl lze zasunout do 
druhého, vždy po směru proudění vzduchu. 

46.620,-
bez DPH

informativní cena

41.710,-
bez DPH

informativní cena

35.090,-
bez DPH

informativní cena

28.830,-
bez DPH

informativní cena

21.470,-
bez DPH

informativní cena

14.710,-
bez DPH

informativní cena

9.810,-
bez DPH

informativní cena

Obj.č.

01848

41738

01872

01880

01879

01883

10053

01918

01886

02000

01870

08861

FT 401
34490 m /h

250 mm

2,2 kW
26 m

46 m/s

2700 mm

16766

SUPER CENY

Odsávací 

zařízení pro 

OLEPOVAČKY 

HRAN

25.430,-
bez DPH

informativní cena

FT 401

Ventilátor FAN 403
- odsávací kapacita 6000 m3/h
- vstup 250 mm
- motor 2,2 kW
- obj.č. 10406

Ventilátor FAN 800 - bez rozvaděče 
- odsávací kapacita 10500 m3/h
- vstup 320 mm
- motor 6,5 kW
- obj.č. 51678 33.010,-

bez DPH

FAN 800

20.350,-
bez DPH

FAN 403

Ventilátor VE 3000 kulatý
- odsávací kapacita 3200 m3/h
- vstup 200 mm
- motor 2,2 kW
- obj.č. 01443 10.790,-

bez DPH

VE 3000

Ventilátor VE 2000 kulatý
- odsávací kapacita 1800 m3/h
- vstup 150 mm
- motor 1,1 kW
- obj.č. .01385 7.395,-

bez DPH

VE 2000

11.650,-

10.490,-
bez DPH

Akční cena

Cena bez DPH

245 Kč

179 Kč

326 Kč

233 Kč

379 Kč

536 Kč

503 Kč

255 Kč

359 Kč

150 Kč

147 Kč

Popis prvku

Trubka 150/1000mm

Trubka 150/500mm

Trubka 250/1000mm

Trubka 250/500mm

Rozbočka 250/150mm

Koleno 250/90°

Koleno 150/90°

Redukce 250/150mm

Hradítko 150mm

Upínací pás 250mm

Upínací pás 150mm

Obj.č.

01374

01376

01409

01505

01511

01415

36928

94113

01422

01419 

01382

Vybrané příslušenství k odsávacím zařízením:

Vybrané prvky trubkového systému:Trubkový odsávací systém: 

Odsávací hubice na 
podlahu
- praktická hubice pro 
úklid podlahy
- včetně koleček
- pro připojení na hadici 
průměr 100mm
- obj.č. 01447

Odsávací hubice 
k hoblovce 
- vhodná pro stroje 
ROJEK MSP 310, 
KDR 310
- obj.č. 04329

Spojka na hadice s 
hradítkem 100 mm
- obj.č. 01386

216,-
bez DPH

průměr 100 mm

Spojka na hadice s 
hradítkem 120 mm
- obj.č. 01369

Spojka na hadice s 
hradítkem 150 mm
- obj.č. 01370

216,-
bez DPH

průměr 120 mm

289,-
bez DPH

průměr 150 mm

Obj.č.

10415 

10477

10433

01234

01237

03403

01261

12972 

Popis prvku

Filtrační vak pro FT 100, 200, 202

Filtrační vak pro  FT 302

Filtrační vak pro  FT 400,403,504

Filtrační vak pro U-2000, DUO

Filtrační vak pro  U-3000, DUO

Igelitový odpadní pytel pro 

KDR 802,KDR803, SAA2003,

SAA 3003, OP-1500,OP-2200

Igelitový odpadní pytel pro 

U-2000, FT100, FT 200, R 2000

Igelitový odpadní pytel pro 

FT400, 401, 403, 502, 504

Cena bez DPH

975 Kč

1.040 Kč

1.219 Kč

637 Kč

954 Kč

21 Kč

25 Kč

48 Kč

704,-
bez DPH

1.049,-
bez DPH

FT 616 A

Odsávací zařízení FT 616 A - 3kW 
s automatickým oklepem filtru
- je určeno k odsávání CNC strojů, 
nářezových center, olepovaček hran 
nebo jako centrální odsávání menší 
dílny
- odsávací kapacita 6800 m3/h
- podtlak 3000 Pa 
- filtrační plocha 16 m2 
- objem odpadních vaků 0,47 m3
- napojovací hrdlo; 280 mm
- motor 3 kW
- výška 2913 mm
- obj.č. 13475

V nabídce jsou i další 
varianty odsávání 
s výkonem až 14.000 m3/hod

85.000,-
bez DPH

informativní cena

ODSÁVÁNÍ K CNC STROJŮM

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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Odsávací stěna MOS 1900 
včetně nevýbušného ventilátoru
- je určená pro menší zakázkové truhlářství, 
nebo jiné výrobě, která potřebuje své produkty 
povrchově upravovat stříkáním tekutých 
nátěrových hmot

Technické parametry:
Pracovní prostor: 
- šířka 1900mm, výška 1985mm 
- odsávané množství vzduchu 6480 m3 /hod
- tlaková ztráta: 300 Pa
- elektrický příkon 2,5 kW
- obj.č. 21488

Spodní frézka SF 450/1200
- motor 3 kW
- otáčky 3000 - 8000 ot/min 
- naklápění vřetena 90° - 60° 
- max.průměr nástroje 220 mm
- duralový čepovací vozík 1200 mm
- obj.č. 53361

61.185,-
bez DPH

informativní cena

95.632,-
bez DPH

informativní cena

BRUSKY NA NÁSTROJE

Obrázek znázorňuje řez uspořádáním. Výhody: nízká investice, 
nízké provozní náklady, tichý chod, minimum poruchových dílů.

Náhrada odsátého 
vzduchu prostým 
přisáváním:

ODSÁVACÍ STĚNA DO LAKOVNY

79.000,-
bez DPH

informativní cena

Univerzální obráběcí 
stroj UMDS II
- základní provedení: 
hoblovka, protah, 
čelní bruska
- lze přikoupit: 
kotoučová pila, 
dlabačka, frézka
- motor: 1,5kW / 400V
- obj.č. 10230

27.930,-
bez DPH

informativní cena

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

59.600,-
bez DPH

informativní cena

Vrtací dlabačka HD 230
-  je přesný a osvědčený 

dlabací stroj
- pracovní plocha stolu 460x300 mm
- max.upínací Ř nástroje 20 mm
- motor 1,5 kW
- vodorovné natáčení stolu -30° +30° 
- max.hloubka vrtání 150 mm
- max. frézovaná délka 230 mm 
- hmotnost 198 kg

- obj.č. 11557

dvoupákový 

- záruka 5 let!

Bruska Tormek T-8 nabízí v současnosti nejefektivnější systém profesionálního broušení nástrojů. 
Patentovaný systém broušení nástrojů TORMEK poskytuje možnost brousit nástroje velmi kvalitně a 
díky unikátnímu systému přípravků jsou nástroje broušeny velmi přesně a pod požadovaným úhlem.
Systém broušení umožňuje brousit i rozličně tvarovaná soustružnická a řezbářská dláta. Broušení 
nástrojů probíhá ve vodní lázni, což minimalizuje přehřívání materiálu a prodlužuje životnost ostří.
Kvalita výrobku je korunována zárukou po dobu 7 let, a to i v průmyslovém nasazení.

TORMEK T-4 + DÁREK
- základní bruska švédského 
výrobce TORMEK
- vynikající poměr cena/výkon 
- vodou chlazený brusný kotouč 
- kožený obtahovací kotouč 
- 120 otáček/min 
- příkon 120W 
- váha 7,5 Kg

- obj.č. 51994

- záruka 7 let pro domácí a hobby 
použití, při průmyslovém použití 
je záruka 2 roky

TORMEK T-8

TORMEK T-4

Sada pro soustružníky TNT-708
- obj.č. 12976 - 5.151 Kč

Sada na ruční nástroje HTK-706
- obj.č. 09035 - 3.281 Kč

Brusný kotouč SB-250
- černý k broušení tvrdých 
ocelí, 
- obj.č. 30462 - 3.423 Kč

Brusný kotouč SJ-250
- japonský k jemnému 
dobroušení, 
- obj.č. 42183 - 5.282 Kč

8.039,-
bez DPHNOVINKA

Profi bruska TORMEK T-8 + DÁREK
- vodou chlazený brusný kotouč
- průměr brusného kotouče 250 mm
- kožený obtahovací kotouč 
- příkon 200 W
- 90 otáček/min 
- váha 17,8 kg
- možnost dokoupení rozsáhlého příslušenství
- obj.č. 52001

14.131,-
bez DPH

JAVES

Zkracovací pila JAVES 2+2
- sériovou výrobu
- ideální pro výrobu palet, zkracování 
trámů, fošen 
- Ø kotouče 400 (450) mm 
- vstupní dopravník 2m
- výstupní dopravník 2m
- prořez 130 (160) x 290 mm
- motor 2,2 (3) kW

určená pro 

- obj.č. 97243

35.900,-
bez DPH

informativní cena

Formátovací pila FP 300/2000, s předřezem
- duralový formátovací vozík 2000 (2500/3000) mm
- kotouč max. 315 mm
- předřez 120 mm
- motor 4 kW
- šířka řezu 825 mm
- obj.č. 12982

HD 230UMDS II

FP 300/2000

SF 450/1200

MOS 1900 s ventilátorem

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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OLEPOVAČKY HRAN

SELEKTA 253

 SELEKTA 253 - 
 - automatická kontrola délky a 
průměru kolíku          
 - režimy provozu stroje: ČIŠTĚNÍ/ 
LEPENÍ / LEPENÍ-NARÁŽENÍ

 - 8 polohový volič množství lepidla
 - nerezový zásobník na 5 l vody k 
čištění
 - pistole na kolíky o průměru 8 mm
  a délky 20 - 40 mm
- obj.č. 96962
-  informativní cena  9.900 EUR

narážečka kolíků

Tlakový dávkovač lepidla , 

- ocelová nádoba 8 kg

- včetně aplikační pistole s 

nastavitelným množstvím lepidla

- pracovní tlak 1 - 0,5 bar, max. 

5 bar

- široké množství nástavců a 

trysek pro kolíky, čepované, 

lamelované spoje, drážky, na 

plochy atd.

- obj.č. 39052

A8

- dávkovače lepidla razantně 

snižují pracovní čas při lepení 

v porovnání s klasickým 

způsobem nanášení lepidel

13.567,-

12.210,-
bez DPH

Akční cena

Tryska pro kolíkový spoj 

jednoduchá - 8x25mm

- obj.č. 00209 - 581 Kč

Tryska s gumovým 

válečkem na plochu, 

šířka 72mm

- obj.č. 00225 - 3.161 Kč

Tryska na čepový spoj 

oboustranná 

30x6x100mm

- obj.č.00226 - 1.502 Kč

Tryska na hrany 20-40 mm

- obj.č. 39112 - 1.527 Kč

Olepovačka hran MAX 340 M 
- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pruzích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm 
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívaná podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW 
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- tvarové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením
- lešticí jednotka 0,12kW  3000 ot/min
- obj.č. 00200

199.900,-
bez DPH

Informativní cena

MAX 340 M

Olepovačka hran MAX 350 M s předfrézem
- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pruzích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm 
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívaná podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- předfrézovací jednotka s diamantovými  frézami pro tloušťku materiálu až 45 mm
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW 
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- tvarové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením
- lešticí jednotka 0,12kW  3000 ot/min
- obj.č. 11050

MAX 350 M
299.900,-

bez DPH

Informativní cena

BR 300

23.990,-

21.591,-
bez DPH

Olepovačka DR 500
- 

0- regulace teploty 120-200 C
- rychlost posuvu 2-6 m/min
- bezšňůrový provoz díky nabíjecímu 
akumulátoru

- obj.č. 54454

šířka olepov. hrany10-65mm

- včetně kapovacích kleští, zásobníku 
pásky a AKU baterie

DR 500

33.990,-

30.591,-
bez DPH

Olepovačka BR 300
- šířka olep. hrany10-65mm

0- regulace teploty 100-200 C
- rychlost posuvu 4 m/min
- min. vnitřní radius 25 mm
- obj.č. 54453

Detail předfrézovací jednotky:

Kapovací kleště na tvarové i rovné dílce
- hrany do šířky až 55 mm
- hrany tloušťky 2mm do šířky 45mm 
- přesné úhlové řezání až 60 °.
- obj.č. 06181

1.886,-

1.558,-
bez DPH

Olepovačka hran MAX 370 A s předfrézem, rožkovačem, 
profilovými cidlinami a leštící jednotkou
- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- řízení stroje elektronicky pomocí dotykového displeje
- tloušťka hrany 0,4 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pruzích)
- tloušťka olepovaného materiálu 8-45 mm 
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 11 m/min
- předehřívaná podávací lišta 0,4 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- předfrézovací jednotka s diamantovými  frézami
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW 
- frézovací jednotka 2x 0,37 kW, 12.000 ot/min, 
nástroje s výměnnými destičkami R2
- tvarové cidliny R2 s kopírovací systémem 
s přesným nastavením
- lešticí jednotka 0,12kW  3000 ot/min
- rozměry stroje 4088 x 1003 x 1970 mm
- obj.č. 08901

569.000,-
bez DPH

Informativní cena MAX 370 A

Detail ovládacího panelu:

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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SPECIÁLNÍ DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE, CINKOVAČKY
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Automatická cinkovačka model: 650-A
Dvouosý frézovací stroj s numerickým řízením je určený pro výrobu 
rybinových spojů zásuvek, korpusů a dalších nábytkových prvků. 
Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich 
fixace je prováděna ručně a pomocí pneumatických přítlaků.  Ovládání 
stroje je prováděno pomocí spínače a panelu s numerickým řízením.

Cinkovačka model: 650-M
Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich 
fixace je prováděna ručně a pomocí excentrů. Cinkovačkou je možné 
vyrábět čtyři druhy spojů různých šířek. Frézovací jednotka je 
ovládána manuálně pomocí ručních madel.

OMEC 650-A

OMEC 650-A

1,75 kW

1 ks

16.500 ot/min

25 a 50 mm

40 ks/hod 

140 kg

96519 

295.800 Kč

Technická data

Příkon

Počet vřeten

Otáčky vřetene

Odstup cinků

Počet obrobených dílců

Hmotnost

Objednací číslo 

Informativní cena

OMEC 650-M

0,75 kW

1 ks

16.500 ot/min

20,40,50,80 mm

--- 

130 kg

94091 

105.000 Kč

Stroj pro frézování ozubu F10/200
Automatický frézovací stroj OMEC 
F10 je konstruován pro výrobu 
čepovaných spojů zásuvek, různých 
částí nábytku, krabic na víno, 
doutníky, včelích úlů atd. Stroj vyrábí 
pomocí sestavy frézovacích nástrojů 
různé druhy spojů. Dílce jsou 
frézovány v automatickém cyklu. 
Fixace a uvolňování dílců se provádí 
ručně pomocí pneumatického válce. 
Obrobky jsou posouvány do řezu 
pomocí hydraulického válce, který je 
obsluhován z řídícího panelu.
Obj.č. 01451

Možnosti frézovaného spoje:

Automatický stroj pro frézování drážek F13
OMEC F13 je vysoce produktivní stroj navržený pro frézování drážek do spodní plochy dílce. 
Frézka F13 má dva kotouče nastavitelné do různých pozic. Stroj opracovává jednotlivé dílce, 
které si odebírá postupně ze zásobníku a po opracování je vkládá do výstupního zásobníku. 
Ovládání probíhá přes PLC panel, který nabízí maximální flexibilitu a vysokou obráběcí 
rychlost.
Obj.č. 08893

Nanášečka lepidla ICM 300
Lepicí stroj OMEC ICM300 je 
navržen pro nanášení lepidla 
do různých typů spojů, 
rybinový, čepovaný atd. Stroj 
nanáší lepidlo na spoje 
libovolnou roztečí, umožňuje 
regulovat množství lepidla. 
Díky speciální konstrukci 
nanášecí trysky je možné 
snadné čištění na konci 
pracovního cyklu. Řízení 
stroje je prováděno ovládacím 
panelem.
Obj.č. 72125

Příklady nanášení lepidla:

Příklady opracování dílce:

Lisovací stroj SCM 1200
Manuálně ovládaný lis je konstruovaný pro sestavování zásuvek z pěti samostatných 
prvků (boky + dno). Ideální pro rybinový, čepovaný, nebo kolíkový spoj. Velikost 
zásuvky je obsluhou nastavena manuálně. Stroj je vybaven hydraulickým agregátem, 
který pohání lisovací jednotky. Lis má vlastní vakuový systém pro optimální nastavení 
jednotlivých komponentů.Stroj je řízen pákovým ventilem a tepelným magnetickým 
spínačem.
Obj.č. 72127

Možnosti lisování:

OMEC ICM 300OMEC F10/200

OMEC F13 OMEC SCM 1200
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DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

Čtyřstranná hoblovací frézka 
TIMBERMAX 4-18 S
- max. rozměr obráběného kusu 180x105 mm
-  nástrojů 125 mm 
- motory: 4x 4 kW
- rychlost posuvu 6 a 12 m/min 
- výkon motoru podávání 0,8 / 1,1 kW 
- hmotnost 1000 kg 

- obj.č. 01895

Ø

- dodáváno včetně čtyř hoblovacích válců

TIMBERMAX 4-18S

277.000,-
bez DPH

Informativní cena

Čtyřstranná profilovací frézka 
TIMBERMAX 4-18 DELUXE
- max. rozměr obráběného kusu 180x100 mm
- min. rozměr obráběného kusu 20x8 mm
- 1. vřeteno  nástroje 125 mm, 4 kW
- 2. vřeteno Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
- 3. vřeteno Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
- 4. vřeteno Ø nástroje 105-150 mm, 5,5 kW
- plynulá rychlost posuvu 8 až 33 m/min  
- hmotnost 2800 kg
- obj.č. 98910

Ø

TIMBERMAX 4-18 DELUXE

407.000,-
bez DPH

Informativní cena

TIMBERMAX 5-20

Čtyřstranná hoblovací frézka TIMBERMAX 5-20
- max. rozměr obráběného kusu 200x120 mm
- min. rozměr obráběného kusu 18x8 mm
- 1. vřeteno  nástroje max.145 mm, 5,5 kW
- 2. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 4 kW
- 3. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 4 kW
- 4. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 5,5 kW
- 5. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 5,5 kW
- plynulá rychlost posuvu 6 až 24 m/min  
- hmotnost 3500 kg
- obj.č. 64054

Ø

612.000,-
bez DPH

Informativní cena

Bruska hoblovacích nožů HMS 700
- včetně chladícího zařízení
- solidní konstrukce omezující vibrace
- nastavitelný úhel ostří 0-90°
- max. rozměr nože 700x150x15 mm
- motor 1,5 W/400 V
- motor posuvu 60 W
- motor čerpadla chladící kapaliny 40W
- brusný kotouč 150x50 mm
- obj.č. 15536

41.590,-
bez DPH

Informativní cena

79.000,-
bez DPH

Informativní cena

Kombinovaná pila a frézka KF 315 VF 2000
PILA:
- motor S1/S6 3,8/5,1 kW
- formátovací stůl 2000×270 mm
- max. průměr pilového kotouče 315 mm
- průměr předřezového kotouče 100 mm
- prořez pilového kotouče při 90° - 100 mm
FRÉZKA:
- motor výkon/příkon:   2,8/4 kW
- otáčky vřetene 1800, 3000, 6000, 9000 ot/min
- max. průměr nástroje nad stolem 200 mm
- otvor ve stole 190 mm
- maximální upínací výška 100 mm
- obj.č. 01891

95.700,-
bez DPH

Informativní cena

Formátovací pila FKS 305 VF 3200
- mechanika uložena na půlměsících
- pojezd formátovacího stolu na kalených tyčích
- formátovací stůl 3200×375 mm
- hlavní motor S1/S6 4/5,6 kW / 400V
- předřezový motor S1/S6 0,75/1,05kW / 400V
- max. průměr pilového kotouče 305 mm
- max. výška řezu 90/45° 80 mm / 55 mm
- max. šíře řezu vpravo od kotouče 1150 mm
- otáčky kotouče 4500/5500 ot/min
- předřez 120 mm / 20 mm
- otáčky předřezu 8000 ot/min
- hmotnost 700 kg
- obj.č. 02087

Detail formátovacího vozíku:

Soustruh na dřevo DBK 1300
- vzdálenost mezi hroty 1300mm
- kopírovací zařízení ve standardu
- výška středu nad lože soustruhu 220mm
- výška středu nad podpěrou nástroje 160mm
- maximální délka kopírování 1100mm
- hlava / vřeteno M33
- motor S6 = 1,5kW / 400V
- otáčky vřetene 500/1000/1950/2800 ot/min
- koník kužel MK 2
- max. posuv pinoly koníku 100 mm
- obj.č. 02290 29.100,-

bez DPH

Informativní cena

ČTYŘSTRANNÉ FRÉZKY

Sirokopásová bruska R455B
- jednostranně otevřená bruska 
- ideální pro broušení okenních rámů
- plynulý posuv 1,8-6,7 m/min
- rychlost brusného pásu 24 m/s
- tloušťka obrobku 6-127 mm
- výkon motor 2,2 kW / 400V
- motor posuvu 130 W
- brusný pás 457x1010 mm
- rozměr stroje 960x740x1550 mm
- obj.č. 13300

76.800,-

68.600,-
bez DPH

FKS 305 VF3200 KF 315 VF 2000

DBK 1300HMS 700

R 455B

Vrtací dlabačka LBM 250C
- masivní litinová konstrukce pro 
přesné obrábění
- možnost frézování šikmých dlabů 
- výkon motoru 3,1 kW / 400V
- velikost stolu 600x320 mm
- max. zdvih stolu 155 mm
- max. podélný pohyb stolu 250 mm
- max. příčný pohyb stolu 215 mm
- hmotnost 257 kg
- obj.č. 00958

LBM 250C

37.400,-
bez DPH

Informativní cena

Detail brusné jednotky:

Detail podávacího pásu:

Detail frézky:

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

7.560,-
bez DPH

Informativní cena

11.990,-
bez DPH

informativní cena

Pásová pila na dřevo HBS 400
- max. řezná výška 305 mm
- max. řezná šířka 416 mm
- délka pilového pásu 3375 mm
- řezná rychlost 460 / 980 m/min
- příkon 1500 W / 230 V
- obj.č. 96654

Odsávací zařízení 
SAA 2003
- odsávací kapacita 
2553 m3/h
- odsávací hrdlo 125mm 
(rozbočka 2x100 mm)
- motor 1,5 kW / 400V
- obj.č. 90176

Formátovací pila KDR 103 N
- s předřezem
- max. Ø kotouče 315 mm
- motor 3kW

0 0- naklápění kotouče 90 -45
- formátovací vozík délka 2000 mm
- obj.č. 72730

Kombinovaná bruska 
KDR 602
- výkon motoru 0,55 kW / 230V
- rozměr pásu 150x1 220 mm
- Ø kotouče 230 mm
- obj.č. 01270

Soustruh na dřevo DB 900
- litinové lože pro klidný chod
- plynulá regulace otáček 500–2000 
ot./min s digitálním zobrazením
- vzdálenost mezi hroty 900 mm
- max. Ø soustružení 306 mm
- příkon 550 W / 230 V
- obj.č. 90175

Pásová pila na dřevo HBS 533 S
- přesná pila s výkonným motorem 
v těžkém a masivním provedení 
pro profesionální uživatele
- laserový ukazatel linie řezu
- max. řezná výška 350 mm
- max. řezná šířka 510 mm
- rozměry stolu 750×530 mm

- hmotnost 305 kg
- obj.č. 90079

- motor 4 kW / 400 V

78.990,-
bez DPH

Informativní cena

Válcová bruska ZSM 405
- max. pracovní šířka 405 mm
- rozměry brusného válce 132×405 mm
- průměr brusného válce 132 mm
- otáčky 1440 ot/min
- příkon 1500 W / 230 V
- obj.č. 90638

19.990,-
bez DPH

informativní cena

7.990,-
bez DPH

Informativní cena

26.990,-
bez DPH

Informativní cena

59.744,-

56.754,-
bez DPH

AKCE

Dvouválcová bruska 

- 

- příkon 5,5 kW/400V
- otáčky 1400 ot/min
- 

- obj.č. 68212

DDS-225
pro finální povrchovou 

úpravu nábytkových dílců, 
stavebních prvků
- max. šířka dílce 635 mm
- tloušťka dílce 0,8 - 133 mm

průměr válce 152 mm
- rychlost posuvu 2 a 3 m/min
- min. délka dílce 230 mm
- rozměry stroje 
1090x1120x1090mm
- hmotnost 332 kg 98.523,-

95.562,-
bez DPH

AKCE

Dvouválcová bruska 
DDS-237
- pro finální povrchovou 
úpravu nábytkových dílců, 
stavebních prvků 

- příkon 8,5 kW/
- otáčky 1400 ot/min
- průměr válce 152 mm
- rychlost posuvu 2 a 3 m/min
- min. délka dílce 230 mm
- rozměry stroje 
1090x1420x1090mm
- hmotnost 440 kg
- obj.č. 32874

- max. šířka dílce 940 mm
- tloušťka dílce 0,8 - 133 mm

400V

149.055,-

144.576,-
bez DPH

AKCE

Detail brusné jednotky:

Detail odměřování:

Kartáčová bruska 

- automatické snížení rychlosti 
posuvu při přetížení stroje.
- digitální odečet výšky stolu.
- možnost doplnit pěti typy 
kartáčů a brusným válcem
- příkon 2,2 kW/
- rychlost posuvu: 0–3 m/min
- tloušťka dílce 2–100 mm
- max. šířka dílce 515 (1030)mm
- min. délka dílce 125 mm
- max. zatížení stolu 30 kg
- hmotnost 155 kg
- obj.č. 32627

JBS-22

230 V

DDS-237

84.182,-

81.652,-
bez DPH

AKCE

Tloušťkovací frézka stolní 

- příkon 1,8 kW/
- otáčky 9000 ot/min
- hoblovací válec 2 nože
- rychlost posuvu 7 m/min
- max. úběr 2,5 mm
- max. šířka dílce 318 mm
- max. tloušťka dílce 153 mm
- rozměry stroje 
580x290(700)x570mm
- hmotnost 30 kg
- obj.č. 32870

JWP-12
230V

8.900,-

8.633,-
bez DPH

AKCE

Oscilační válečková bruska 

- bruska s oscilací a plně 
sklopným stolem
- příkon 650 W/
- otáčky 1425 ot/min
- výška brusných válečků 150 mm
- v základní výbavě válečky o 
průměru 6, 12, 16, 38 a 50 mm
- oscilace 22 mm
- výška stolu 470 mm
- rozměry stolu 370x370 mm
- naklopení stolu: 0–45 °
- obj.č. 32877

JBOS-5

230V

11.907,-

11.549,-
bez DPH

AKCE
JBOS-5

DDS-225

JWP-12
JBS-22

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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Hoblovka 
s protahem 
HP-250-3/400 
- max.šířka 
hoblování 250mm
- max.tloušťka 
materiálu 190mm
- motor 2 kW/400V
- odklápěcí stoly
- možnost připojení 
dlabačky
- obj.č. 39397

Frézka truhlářská TFS-
100/30
- s čepovacím vozíkem
- zdvih hřídele 100 mm
- max. Ø nástroje 200 mm
- otáčky 1,8-3-6-9 tis.ot./min
- motor 2,8 kW / 400V
- naklápění hřídele 5°+30°
- obj.č. 99026

Vrtací dlabačka PDS-140
- příkon 2 kW / 400 V
- otáčky 2.860 min.
- rozměr stolu 500x210 mm
- max. Ø nástroje 16 mm
- max.zdvih stolu 140 mm
- max.podélný pohyb stolu 
290 mm
- max.příčný pohyb 
stolu 140mm
- obj.č. 74910

23.885,-

22.693,-
bez DPH

AKCE

Sukovací vrtačka R-8616 F
- příkon 600 W, 400 V
- sklíčidlo 3 - 16 mm
- kužel vřetene MK 2
- vyložení vřetene 430 mm
- posuv vřetene 80 mm
- max.vzdál.vřet.od stolu 700 mm
- rozměr stolu 260x260 mm
- počet rychlostí 5
- rozsah otáček 460-2890 ot/min
- celková výška 1630 mm
- hmotnost 61 kg
- obj.č. 99447

Sloupová vrtačka E-2020F
- příkon 1500 W / 400 V
- sklíčidlo 5 - 20 mm
- kužel vřetene MK IV
- vyložení vřetene 260 mm
- posuv vřetene 120 mm
- rozměr stolu 425x475 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 120-3480 ot/min
- celková výška 1730 mm
- hmotnost 144 kg
- obj.č. 74223

Dvoukotoučová bruska 
BKL-2000
- příkon 550 W, 230 V
- šíře kotouče 25mm a 40mm
- otáčky 2850 /min.
- Ø kotouče 200 mm
- hmotnost 20 kg
- obj.č. 74736

Dvoukotoučová bruska 
BKL-1500
- příkon 375 W, 230 V
- šíře kotouče 25 mm a 40 mm
- otáčky 2850 /min.
- Ø kotouče 150 mm
- hmotnost 12 kg
- obj.č. 74411

11.231,-

9.909,-
bez DPH

Hoblovka s protahem 
HP-410/400 
- max.šířka hoblování 
410 mm
- max.tloušťka materiálu 
220 mm
- odklápěcí stoly, délka 
1600 mm
- čtyřnožový válec
- motor 3 kW/400V
- hmotnost 530 kg
- obj.č. 16426

Formátovací pila PKS-300F
- motor 4 kW, předřez 0,75 kW
- formátovací vozík 3200 mm, na kalených tyčích
- hlavní kotouč 300 mm, předřez 120 mm

0 0- naklápění kotouče 90 -45
- dodáváno včetně pilových 
kotoučů
- obj.č. 17742

Stojanová vrtačka 
PTB-16B/230
- příkon 450 W / 230 V
- sklíčidlo 3-16 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 
210-2580 ot/min
- výška stroje 840 mm
- hmotnost 38 kg
- obj.č. 74233

Stojanová vrtačka 
E-1516B/400
- příkon 750 W / 400V
- sklíčidlo 1-16 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 
180-2740 ot/min
- výška stroje 1065 mm
- hmotnost 61 kg
- obj.č. 74207

Hoblovka 
s protahem 
HP-309L/400 
- max.šířka 
hoblování 310 mm
- max.tloušťka 
materiálu 180 mm
- odklápěcí stoly, 
délka 1285 mm
- motor 2,2 kW/400V
- obj.č. 72900

Formátovací pila s předřezem PKS-315F
- motor 3,8 kW 
- pojezd formátovacího vozíku 1680 mm
- hlavní kotouč 315 mm, předřez 90 mm

0 0- naklápění kotouče 90 -45
- dodáváno včetně 
pilových kotoučů
- obj.č. 07069

Odsávací zařízení 
OP-2200
- odsávací kapacita
 6000 m3/h
- odsávací hrdlo 150 mm 
(rozbočka 3x 100 mm)
- motor 2,2 kW / 400V
- obj.č. 23871

Pásová pila na kov PPK-115U
- motor 370W / 230V

0- max.průměr 90  110mm
0- max.průměr 45  100mm

0- max.prořez 90  120x110mm
0- max.prořez 45  80x60mm

- možnost vertikálního řezání
- obj.č. 99199

Čelní bruska BKC-305
- průměr kotouče 305 mm
- motor 550 W / 230V
- rozměr pracovního stolu 
200x440 mm
- obj.č. 74237

Pásová bruska BPS-151/400
- oscilace brusného pásu
- motor 2200W / 400V
- rozměr pásu 150 x 2260 mm
- rozměr pracovního stolu 
750x250 mm
- sklopný agregát 0-90 °
- obj.č. 18623

Pásová pila na dřevo PP-350E
- průměr pásovnice 350 mm
- motor 1000 W / 230V
- rozměr pracovního stolu 
540x400 mm
- řezná rychlost 440/900 m/min
- max. prořez 200 mm
- délka pilového pásu 2490 mm
- obj.č. 12089

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

5.446,-

4.785,-
bez DPH

AKCE

37.934,-

36.039,-
bez DPH

AKCE
65.207,-

61.947,-
bez DPH

AKCE

50.405,-

47.882,-
bez DPH

AKCE

138.835,-

131.885,-
bez DPH

AKCE

17.926,-

17.032,-
bez DPH

AKCE
11.975,-

11.380,-
bez DPH

AKCE

19.752,-

18.768,-
bez DPH

AKCE
39.587,-

37.609,-
bez DPH

AKCE

10.736,-

 9.495,-
bez DPH

AKCE

9.992,-

9.495,-
bez DPH

AKCE

5.281,-
bez DPH

AKCE

5.447,-

5.173,-
bez DPH

AKCE
19.752,-

18.768,-
bez DPH

AKCE

2.389,-

2.273,-
bez DPH

AKCE
3.463,-

2.892,-
bez DPH

AKCE

11.232,-

10.669,-
bez DPH

AKCE

14.041,-

13.338,-
bez DPH

AKCE

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE, KOMPRESORY, ŠTÍPAČE

Stolová pila HS 100 S 
+ ZDARMA jemný kotouč
- příkon 2000 W
- průměr kotouče 250 mm
- rozměry stolu 642 x 940 mm
- hloubka řezu při 90° 85 mm
- naklopení kotouče 45°- 90°
- hmotnost 22 kg
- obj.č. 03740

Lupínková pila Deco-Flex
- příkon 90 W
- nastavení stolu 90° do 45°

- řezná výška 50 mm
- obj.č. 73768

- FLEXI ohebná rotující hřídel

Hoblovka / protahovačka 
HMS 850
- příkon 1250 W
- pracovní šířka 204 mm
- pracovní výška 120 mm
- obj.č. 14198

Olejový kompresor HC 25
- motor 1500 W
- pracovní tlak max. 8 bar
- vzdušník 24 l
- plnící množství 110 l/min
- obj.č. 03739

Olejový kompresor HC 53 
dc 2-pístový
- velikost vzdušníku 50
- max. tlak 10 bar 

- výkon motoru 2,2 kW / 230V 
- obj.č. 23744

 l 

- plnicí množství 272 l/min

Olejový kompresor HC 54

- velikost vzdušníku 50
- max. tlak 8 bar 

 
- obj.č. 07414

- motor 1500 W / 230V

- plnicí množství 158 l/min

 l 

Stolová pila HS 120
- příkon 2 200 W
- průměr kotouče 315 mm
- rozměry stolu 800 x 550 mm
- hloubka řezu při 90° 83 mm
- naklopení kotouče 45°- 90°
- hmotnost 54 kg
- obj.č. 51625

Hoblovka / protahovačka 
HMS 1070
- příkon 1500 W
- pracovní šířka 254 mm
- pracovní výška 120 mm
- obj.č. 13151

Hobby odsavač prachu HD 12
- odsávací kapacita 800 m3/h
- odsávací hrdlo 100 mm
- podtlak 1600 Pa
- obj.č. 10321

Bezolejový kompresor
 HC 25 o
- motor 1500 W
- pracovní tlak max. 8,0 bar
- vzdušník 24 l
- plnící množství 130 l/min
- obj.č. 94306

Ponorná pila PL 55 
+ ZDARMA vodící lišta 2x700mm
- příkon 1200 W
- kotouče 160 mm, 24 zubů
- nastavení sklonu: 0° až 45°
- hloubka řezu 0-55 mm
- hmotnost: 7,1 kg
- obj.č. 39384

Pokosová pila HM 80 L
- průměr kotouče 210 mm
- otáčky 5000 ot/min
- prořez 90°/90° 120x60 mm
- příkon 1500 W
- obj.č. 75007

Stojan pro pokosové pily 
UMF 2000
- výška stojanu 90 cm
- prodloužení ramen 125-200 cm
- max. zatížení stojanu 150 kg
- obj.č. 55836

Kolébková pila HS 730
- včetně HM kotouče  700 mm
- e-motor 4,5 kW / 400V
- včetně podvozku
- prořez 240 mm
- hmotnost 82 kg
- obj. č. 31985

Æ
Hydraulický štípač HL 1010
- štípací síla 10 tun

- motor 3,3kW / 400V
- hmotnost 147 kg
- obj. č. 36197

- délka polen 61,5 - 137 cm

Hydraulický štípač HL 1500
+ ZDARMA 4 dílný štípací klín
- štípací síla 15 tun

- motor 4,1kW / 400V
- hmotnost 210 kg
- obj. č. 74542

- délka polen 59 - 135 cm

Hydraulický štípač HL 650

- štípací síla 6,5 tuny
- délka polene až 52 cm
- motor 2,2kW / 230V
- hmotnost 46 kg
- obj. č. 05319

+ ZDARMA podstavec
Hydraulický štípač HL 850
- štípací síla 8,5 tun
- délka polen 58 - 125 cm
- motor 3,5kW / 400V
- hmotnost 124 kg
- obj. č. 74533

4.958,-

3.718,-
bez DPH

AKCE
3.222,-

1.817,-
bez DPH

AKCE
4.131,-

2.892,-
bez DPH

AKCE
7.685,-

7.271,-
bez DPH

AKCE

2.892,-

2.148,-
bez DPH

AKCE
7.024,-

5.784,-
bez DPH

AKCE
10.247,-

9.090,-
bez DPH

AKCE
4.049,-

3.635,-
bez DPH

AKCE

3.222,-

2.313,-
bez DPH

AKCE
3.884,-

3.139,-
bez DPH

AKCE
3.140,-

2.313,-
bez DPH

AKCE
7.437,-

6.280,-
bez DPH

AKCE

4.545,-

3.635,-
bez DPH

AKCE

6.032,-

4.599,-
bez DPH

AKCE

14.627,-

11.569,-
bez DPH

AKCE
16.198,-

13.222,-
bez DPH

AKCE
23.140,-

18.180,-
bez DPH

AKCE
16.363,-

13.222,-
bez DPH

AKCE

Olejový dvouválcový 
kompresor HC 100 DC 

- velikost vzdušníku 100
- max. tlak 8 bar 

 
- obj.č. 23743

- motor 2200 W / 230V

- plnicí množství 412 l/min

 l 

9.752,-

8.263,-
bez DPH

AKCE

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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ŘEZACÍ A ŠTÍPACÍ STROJE

hodinový 

výkon

4-6 prms/hod

Varianty pohonu

365 Basic, traktor (pohon kardanem)

365 Basic, elektromotor (4 kW) 

365 PRO, traktor (pohon kardanem)

365 PRO, elektromotor (4 kW) 

365 PRO, elektro+traktor (pohon kardanem)

365 PRO, spalovací motor vč. podvozku 

Řezací a štípací stoj Japa 365 - profesionál na palivové dřevo 

Stroj je vybaven rozsáhlými funkcemi, které jsou vhodné pro všechny výrobce palivového 
dřeva. Model Japa 365 lze provozovat s vývodovým hřídelem traktoru, elektromotorem, kombi 
pohonem (elektromotor/kardan) nebo spalovacím motorem (pouze varianta PRO). 

Ovládání stroje je zajištěno hydraulickými pákami (joysticky), které pohodlně obsluhují veškeré 
funkce stroje – posuv kmenu, řezání, štípání. 

Technická data:

max. Ø kulatiny

štípací síla

výstupní dopravník 

délka štěpin

štípací mříž

e-motor/výkon traktoru

hmotnost

Japa 385

38 cm

8,0 t

4,2m délka, šíře 30 cm

20-52 cm

6 dílná (standard) 

7,5 kW/ min 25 kW

850 kg

263 990 Kč

288 990 Kč

321 990 Kč

349 990 Kč

369 990 Kč

515 990 Kč

Informativní cena

Řezací a štípací automat Japa 385, 
varianta expert

stroj vhodný pro profesionální výrobce 
palivového dřeva. Hnaný vstupní 
dopravníkový pás pro bezproblémové 
zavádění dlouhých kmenů. Hydr. páky pro 
ovládání všech funkcí stroje - posuv, 
řezání a štípání. Stroj je vybaven stranově 
i výškově natáčecím výstupním 
dopravníkem délky 4,2 m.

hodinový 

výkon

5-6 prms/hod

Popis stroje / příslušenství

Traktor (pohon kardanem), síla 8 tun

Elektromotor (7,5 kW), síla 8 tun 

Kombinovaný pohon elektromotor+traktor, síla 8 tun

350 990 Kč

379 990 Kč

401 990 Kč

Informativní cena

Technická data:

max. Ø kulatiny

štípací síla

výstupní dopravník 

délka štěpin

štípací mříž

elektromotor/PTO 

hmotnost

Japa 365

36 cm

7 t

4,2 m

36-60 cm

4 dílná (standard) 

7,5 kW/ min 25 kW

665 kg

12-ti dílná 
hydraulicky 
výškově 
nastavitelná mríž 
uchycená v těle 
stroje (za příplatek)

centrální ovládací panel ozubený válec pro pevné 
uchycení kmenu

automatická 
plošina 
zabraňující 
přetočení 
špalku

Technická data:

max. Ø kulatiny

štípací síla

výstupní dopravník délka

hydraulické vývody 

délka štěpin

štípací mříž

e-motor

požadovaný výkon traktoru 

rozměry stroje ŠxVxH

hmotnost

Informativní cena:

traktor 

traktor+Elektromotor 15 kW

8 mi dílná štípací mříž

12 ti dílná štípací mříž

Japa 455

45 cm

24 t

4,2 m

2 ks, posuv v ose X a ose Y

20 - 66 cm

8 mi dílná 

15 kW

25 kW (pro pohon stroje)

850x310x180 cm

2420 kg

bez DPH

1 035 990 Kč

1 173 990 Kč

     31 990 Kč

     47 990 Kč

Profesionální řezací a štípací automat Japa 455 s unikátním řezáním pomocí harvestorové lišty zaručuje extrémně rychlý řez a dlouhou životnost lišt a řetězů. Štípací síla až 24 tun 

zaručuje rozštípnutí prakticky každého kusu. Stroj standardně štípe rychlým štípacím chodem o síle 16 tun, v případě že tato je nedostatečná, automaticky se chod zesílí o dalších 8t na 

celkových 24t. 

Hydraulický délkový doraz stroje je plynule nastavitelný od 20 do 66 cm.Po uříznutí kusu automaticky vyjíždí vhodně 

umístěná zarážka, která zabraňuje překlopení špalku.  Po propadnutí špalku do štípacího koryta je zapnuto štípání a 

masivní beran protlačí kus přes štípací mříž, která je umístěna v celé konstrukci stroje. Štípací mříž je hydraulicky výškově 

nastavitelná z ovládacího panelu. Přímo za štípací mříží je umístěn rošt, který umožňuje oddělení třísek a uvolněné kůry od 

štěpin. Výstupní dopravník je hydraulicky výškově i stranově nastavitelný. Rychlost i úhel nastavení dopravníku je 

komfortně ovládána z centrálního panelu stroje.

Díky předsazenému ostří štípací mříže, je špalek nejprve rozdělen na 2 kusy a až následně je rozštípnut na jemnější frakci, 

tento proces je plně automatizovaný a obsluha stroje jej nemusí nijak nastavovat.

288.990,-

 250.000,-
bez DPH

Akční cena 365 basic, pohon 

elektromotor

379.990,-

 349.000,-
bez DPH

Akční cena

385 E, 8tun

hodinový 

výkon

9-12prms/hod

Hydraulika stroje je optimalizována 
pro plné odborné použití a umožňuje 
uživatelům řezat a štípat současně! 
Což zajišťuje vysoký hodinový 
výkon. Dobře navržený hydraulický 
a mechanický přenos síly lze slyšet 
z příjemného zvuku stroje. Japa 365 
je vždy dodávána s hydraulickými 
vývody, které umožňují široké využití 
příslušenství, jako jsou zvedače klád 
Loglifter nebo zásobníkové stoly. 

Varianta Basic je ovládána 
1 centrální pákou, která 
spouští všechny funkce 
stroje. 

Varianta Pro je ovládána 
hydraulickými joysticky, má 
širší výstupní dopravník a 
možnost implementace 
podvozku.
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HŘEBÍKOVAČKY A SPONKOVAČKY

27.424,-

19.991,-
bez DPH

Kompresor UNM 410-10-50 D/W

- plnící množství 295  

- vzdušník 50 l

- příkon 2,2 kW / 

- tlak 10 Bar

- hmotnost 64 kg

- s redukčním ventilem a filtrem pro 

vyčištěný vzduch od kondenzátu

l/min

400V

- obj.č. 95505

17.990,-

13.890,-
bez DPH

Pneumatická sponkovačka 
SB156SL
- pro spony 10 - 40 mm
- šířka spony 8 mm
- typ spony SL5035 / 92
- hmotnost 1,7 kg
- obj.č. 45303

1.397,-
bez DPH

3.990,-

3.511,-
bez DPH

AKU hřebíkovačka BTCN110D2 
- pro kolářské hřebíky 15 - 50 mm
- typ aku - 2x Li-Ion 18V, 2Ah
- hmotnost 2,45 kg
- obj.č. 09584

11.390,-

10.023,-
bez DPH

Čalounická sponkovačka 216-80 
- šířka spony 12,8 mm
- délka spony 4-16 mm
- spony typ 80
- hmotnost 0,90 kg 
- pro výrobu hraček, ptačích budek
- obj.č. 45302

3.150,-

2.772,-
bez DPH

Pneumatická hřebíkovačka 
AF505N 
- J / kolářský hřebík / 15 - 50 mm
- pracovní tlak 3,9-7,8 bar
- hmotnost 1,4 kg
- obj.č. 52367

Pneumatická hřebíkovačka na 
dřevostavby pro hřebíky FAC 
ve svitku, délky 35-90mm
- Ø 2,30 - 2,50 
  2,80 - 3,10 - 3,33 mm 
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar
- hmotnost 3,6 kg
- obj.č. 45308

10.180,-

8.958,-
bez DPH

Kombinovaná pneumatická 
hřebíkovačka i sponkovačka 
SB-2IN1  
- pro hřebíky 15 - 38 mm
- spony délky 10-38 mm
- pracovní tlak 4,9-7 bar
- hmotnost 1,20 kg
- obj.č. 45307

3.519,-

3.097,-
bez DPH

Truhlářská hřebíkovačka 
BT1855SP  
- pro kolářské hřebíky 15 - 55 m
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar
- hmotnost 1,41 kg
- obj.č. 45306

3.450,-

3.036,-
bez DPH

1.975,-

1.446,-
bez DPH

Montážní kompresor 
CompactMaster 155-8-6 WOF Base 
- plnící množství 70  
- vzdušník 6 l
- tlak 8 Bar
- příkon 1,1 kW / 230V
- hmotnost 10kg
- obj.č. 59580

l/min

3.305,-

2.223,-
bez DPH

Kompresor Perfect line PL 2,2/50 X 
- plnící množství 280  
- vzdušník 50 l
- tlak 10 Bar
- příkon 2,2 kW / 400V
- hmotnost 74 kg
- pojistný a vypouštěcí ventil 
kondenzátu a manometr
- obj.č. 59751

l/min

Sponkovačka ruční J-032 G 
- pro spony 6 - 10 mm
- typ spony G
- hmotnost 940 g
- obj.č. 95712

1.065,-
bez DPH

3.367,-

2.590,-
bez DPH

Kompresor UNM 510-10-90 D
- plnící množství 390  
- vzdušník 90 l
- tlak 10 Bar
- příkon 3 kW / 400V
- hmotnost 84kg
- s redukčním ventilem a filtrem pro 
vyčištěný vzduch od kondenzátu
- obj.č. 97134

l/min

Kompresor Perfect 4/150 
- plnící množství 650  
- vzdušník 150 l
- tlak 10 Bar
- příkon 4 kW / 3 x 400V
- hmotnost 150 kg
- pojistný a vypouštěcí ventil 
kondenzátu a manometr
- obj.č. 39810

l/min

Olej pro pneumatické 
nářadí, mlhové a 
hadicové přimazávače
- objem 1l
- obj.č. 08651

Okenní hřebíkovačka F21T 
GN-40A na Mini Brady (15-
40mm) 
- speciální pneumatická 
bradovačka pro lištování 
eurooken a dveří
- délka hřebíku 15-40 mm
- hmotnost 1,3 kg 
- obj.č. 51613

KOMPRESORY

215,-

183,-
bez DPH

45.990,-

35.988,-
bez DPH

Dílenský kompresor 
Unimaster UNM STS 
630-10-270 Base 
- plnící  
- vzdušník 270 l
- tlak 10 Bar
- příkon 4kW
- hmotnost 180 kg
- obj.č. 13460

 množství 500 l/min 

31.790,-

29.245,-
bez DPH

13.975,-

12.856,-
bez DPH

Kompresor UNM 150-8-25 W
- plnící množství 80  
- vzdušník 24 l
- tlak 8 Bar
- příkon 1,1 kW / 230V
- hmotnost 25 kg
- s redukčním ventilem
- obj.č. 51914

l/min

Olejový kompresor PS20 
- velikost vzdušníku 10
- max. tlak 10 bar 
- výkon motoru 1,8 kW / 230V 
- nasávané množství 240 l/min
- hmotnost 46 kg
- obj.č. 12764

 l 

8.651,-

7.612,-
bez DPH

10.736,-

8.990,-
bez DPH

Registrací na
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ceny

www.simek.eu
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Lepidlo přírodní EVA nat 
48X-KA 65 - tavící patrony 
- univerzální lepidlo EVA
- přírodní barevný tón
- teplota zpracování 190 °C
- obsah balení 48 ks
- obj.č. 31542

Excentrická bruska 
ETS EC 150/3 EQ-Plus
- příkon 400 W
- brusný zdvih 3 mm
- hmotnost jen 1,2 kg
- obj.č. 12666

Přímočará pila PS 300 EQ-Plus
- příkon 720 W
- počet zdvihů 1.000-2.900 min-1
- hloubka řezu ve dřevě 120 mm
- trojité vedení plátku pro přesné 
řezy
- v systaineru
- obj. 96890

Mobilní vysavač CLEANTEC CT 17 E-
Set BA 
- příkon 400-1200 W
- objemový proud 3700 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 24 000 Pa
- objem nádoby 17 L
- obj.č. 98560

Aku oscilační nářadí OSC 18 Li E-Basic 
Set VECTURO 
- napětí 18V
- vibrace 10.000-19.500 min-1
- set obsahuje hloubkový doraz OSC-TA, 
odsávací zařízení OSC-AV a mnoho dalších
- hmotnost 1,6  kg
- obj.č. 30648

Rotačně-excentrická bruska ROTEX 
RO 150 FEQ Plus
- příkon 720 W
- brusný zdvih 5 mm
- broušení blízko okrajů díky chrániči 
Festool PROTECTOR
- hmotnost jen 2,3 kg
- v systaineru
- obj.č. 52644

Horní frézka OF 1010 EBQ-Plus
- příkon 1010 W

-1- otáčky 10.000-24.000  min  
- kleština Ø 6 až 8 mm 
- hmotnost 2,7 kg
- v systaineru
- obj.č. 56759

Ruční olepovačka hran KA 65 Plus
- příkon 1200 W
- výška hrany 18-65 mm
- tloušťka hrany 0,5-3,0 mm 
- rychlost posuvu 2/4 m/min
- hmotnost 7,9 kg, 
- v systaineru
- obj.č. 99748

7.752,-

6.976,-
bez DPH

15.682,-

12.801,-
bez DPH

Brusný talíř FUSION-
TEC ST-STF 
D150/MJ2-M8-W-HT 
- suchý zip odolný 
vysokým teplotám
- obj.č. 85311

11.820,-

10.637,-
bez DPH

Přímočará pila TRION PSB 300 EQ-Plus
- příkon 720 W
- hloubka řezu ve dřevě 120 mm
- hloubka řezu - ocel 10 mm
- hloubka řezu - neželezný kov 20 mm
- hmotnost jen 2,4 kg
- obj.č. 56874

Excentrická bruska 
ETS 150/5 EQ
- příkon 310 W
- brusný zdvih 5 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 82916

 8.885,-

7.995,-
bez DPH

Aku příklepová vrtačka PDC 18/4 Li-
Basic
- rozsah sklíčidla 1,5-13 mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 40/60 
Nm 
- napětí 18V
- hmotnost s akumulátorem;1,9 kg
- obj.č. 16252

16.352,-

14.716,-
bez DPH

Frézka kolíkovací DF 500Q-PLUS
- příkon 420 W

-1- otáčky 24.300 min
- opěrný úhelník
- hloubkový doraz pro nastavení hloubky 
frézování: 12, 15, 20, 25, 28mm
- obj.č. 00889

20.987,-

18.887,-
bez DPH

Plug it-kabel - H05 RN-F 2x1 
4m / sada o 3 kusech
- kabel slouží jako příslušenství 
pro přípojení elektrického 
nářadí Festool a Protool
- délka kabelu 4m.
- kabel s gumovou izolací. 
- obj.č. 45329

1.077,-

969,-
bez DPH

8.086,-

7.277,-
bez DPH

21.090,-

18.980,-
bez DPH

13.932,-

12.538,-
bez DPH

7.673,-

6.905,-
bez DPH

5.924,-

5.331,-
bez DPH

7.752,-

6.976,-
bez DPH

Aku vrtací šroubovák TXS Li 
2,6-Plus
- napětí 10,8V
- průměr vrtání ocel/dřevo: 8/12 
mm
- max. kroutící moment 
ocel/dřevo: 16/10 Nm
- nízká hmotnost 0,9 kg
- obj.č. 32176

Jednoruční hoblík EHL 65 EQ 
Plus
- příkon 720 W
- šířka záběru 65 mm 
- maximální hloubka hoblování 4 
mm a hloubka drážky 23 mm
- hmotnost 2,4 kg
- v systaineru
- obj.č. 02163

7.906,-

7.115,-
bez DPH

Frézka na kolíky DOMINO XL DF 700 EQ-
Plus
- příkon 720 W

-1- otáčky 21.000 min
- opěrný úhelník
- hloubkový doraz pro nastavení hloubky 
frézování: 15 - 70mm
- obj.č. 51886

29.047,-

26.140,-
bez DPH

Festool Mobilní vysavač CTL 36 E 
AC CLEANTEC
- příkon 350-1200 W
- objemový proud 3900 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 24 000 Pa
- objem nádoby 36 L
- obj.č. 44108

Ponorná pila TS 55 REBQ Plus-FS 

akční set

- příkon 1200 W -1

- otáčky 2000-5000  min  

- průměr pil.kotouče 160 mm

- hloubka řezu 0-55 mm 

- v systaineru

- akční set - dvě vodící lišty FS 1400/2 

a dvě šroubové svěrky

- obj.č. 00910

18.968,-

13.379,-
bez DPH

2.843,-

2.008,-
bez DPH

12.104,-

10.892,-
bez DPH

Mobilní vysavač CTL MIDI CLEANTEC
- příkon 350-1200 W
- objemový proud 3700 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 24 000 Pa
- objem nádoby 15 L
- obj.č. 49158

13.390,-

12.050,-
bez DPH

1.352,-

868,-
bez DPH

63.345,-

57.007,-
bez DPH

Více akčních 
výrobků

naleznete na
www.simek.eu

Aku okružní pila HKC 55 Li EBI-
Plus-SCA 
- akumulátor 18V/5,20Ah
- hloubka řezu při 45°/50° 42/38 
mm
- průměr pilového kotouče 160 mm
- v systaineru + 2x akumulátor
- obj.č. 54612

16.558,-

14.901,-
bez DPH

Horní frézka OF 1400 EBQ-PLUS
- příkon 1400 W

-1- otáčky 10.000-22.500  min  
- kleština Ø 8 a 12 mm a 
kopírovací kroužek Ø 30 mm
- hmotnost 4,5 kg
- v systaineru
- obj.č. 54612

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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2.158,-
bez DPH

Bruska úhlová W1000-125 
- příkon 1 100 W
- otáčky naprázdno 11.000   min-1
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 2.4 kg
- obj.č. 40964

Pokosová pila KGS 216 M 
- příkon 1 200 W 
- prořez: při 90° max. 65 × 305 mm
              při 45° max. 36 × 205 mm
- pilový kotouč 216 x 30 mm
- obj.č. 30453

6.690,-
bez DPH

Úhlová bruska EBU 15-16 C  
- příkon 1 600 W
- otáčky naprázdno 9.000 min-1
- 
- hmotnost 2,9 kg

brusný kotouč (Ø) 150 mm 

- obj.č. 98563

Bruska úhlová W12-125 quick  
- příkon 900 W 
- otáčky naprázdno 10.500 min-1
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 2,1 kg
- obj.č. 16208

Bruska úhlová wq1400 3/15 
- příkon 1 400 W 
- otáčky naprázdno 10.500 min-1
- 
- hmotnost 1,9 kg 

brusný kotouč (Ø) 125 mm

- obj.č. 40769

Multifunkční bruska FEIN MULTIMASTER 
FNM 350 QSL Power Precision 
- příkon 350 W
- kmitání 10.000-19.500 min-1
- 
- obj.č. 57132

velký počet příslušenství v sadě

Úhlová bruska EBU 230-26  
- příkon 2 600 W
- otáčky naprázdno 6.500 min–1
-  230 mm
- hmotnost 6 kg

brusný kotouč max (Ø)

- obj.č. 18279

Přímočará pila STE 100 Quick set
- příkon 710 W
- hloubka řezu 100 / 25 / 10 mm
- hmotnost 2 kg
- systainer, 20 pilových plátků
- obj.č. 76005

Bruska excentrická SXE450 duo 
- příkon 350 W
- průměr opěrného talíře 150 mm
- hmotnost 2,2 kg
- obj.č. 74531

4.490,-

3.793,-
bez DPH

2.790,-

2.388,-
bez DPH

Pokosová pila KGS 254 M + 
pilový kotouč 
- příkon 1 450 W
- prořez: při 90° max. 92 × 305 mm
              při 45° max. 47 × 205 mm
- pilový kotouč 254 x 30 mm
- pil. kotouč 254x30, 48 SZ 5° záp.
- obj.č. 34260

7.840,-

6.291,-
bez DPH

4.990,-

3.877,-
bez DPH

4.380,-

3.723,-
bez DPH

Příklepová vrtačka EVP 13 E-2H3 
- 
- údery naprázdno 60.000 min-1
- vrtací výkon (ocel|zdivo|dřevo Ø)
13/16/35 mm
- rychloupínací sklíčidlo 1,5–13 mm
- hmotnost 1,8 kg
-

příkon 650 W

 obj.č. 34513

3.030,-

2.471,-
bez DPH

DOPORUČUJEME

5.900,-

4.660,-
bez DPH

  825,-

 570,-
bez DPH

Kotoučová pila EPK 16 D (T-Loc)

- obj.č. 25157

- příkon 1 100 W
- pilový kotouč Ø 160 mm
- hloubka řezu při 0°/45°: 55/38 mm
- v systaineru

4.551,-

3.868,-
bez DPH

Lamelovací fréza Lamello 
Classic X (C3)
- otáčky 10 000 min-1
- hloubka řezu 20 mm
- řezný průměr 100 mm
- v kartónu 
- obj.č. 00147

13.279,-
bez DPH

Lamelovací frézka Zeta P2 s HW 
profi frézou
- otáčky 9 000 min-1
- hloubka řezu 20 mm
- řezný průměr 100 mm
- v systaineru
- obj.č. 30370

33.495,-
bez DPH

7.288,-

5.777,-
bez DPH

Okružní pila KS 55 FS  
- 
- průměr kotouče 160 mm
- volnoběžné otáčky 5600 / min
- hmotnost 4 kg
-

příkon 1 200 W

 obj.č. 13506

Vysavač ASR 50 L SC Vibra 
2/14 
- příkon 1 400 W
- objemový proud 3660 l/min
- vhodný na suché i mokré 
sání
- sací výkon 24 800 Pa
- objem nádoby 50 l
- obj.č. 74885

14.190,-

11.148,-
bez DPH

3.961,-

3.132,-
bez DPH

Příklepová vrtačka EVP 13 H-2C 
- 
- údery naprázdno 56.000 min-1
- vrtací výkon (ocel|zdivo|dřevo Ø)
16/25/45 mm
- rychloupínací sklíčidlo 1,5–13 mm
- hmotnost 2,6 kg
-

příkon 1 100 W

 obj.č. 96848

Listová pila EPL 12-7 BE 
- příkon 720 W
- počet zdvihů 1000-2900 min-1
- prořez 120 mm
- obj.č. 14858

5.051,-

4.293,-
bez DPH

Aku vrtačka BS 

- napětí 14,4V/2,0Ah

- otáčky 0-450/0-1.600 min-1

- rozpětí sklíčidla 1 - 13 mm

- hmotnost 1,35 kg 

 
- obj.č. 98069

3.290,-

2.636,-
bez DPH

4.290,-

2.471,-
bez DPH

3.470,-

2.157,-
bez DPH

3.000,-

  2.550,-
bez DPH

Vysavač VYS 25-21
- příkon 1 500 - 3 600 W
- objemový proud 3700 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 23 500 Pa
- objem nádoby 25 L
- obj.č. 00402

Průmyslový vysavač VYS 33-71 L s 
automatickým čištěním filtru 
- příkon 1 250 W
- objemový proud 4500 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 25 000 Pa
- objem nádoby 30 L
- obj.č. 06040

sada AS 37-Li HYBRO + 
65-Bit Box SL  
- napětí 3,6V
- otáčky 280 min-1
- sada bitů 65 ks
- hmotnost 0,16 kg
- obj.č. 45070

1.609,-

1.066,-
bez DPH

11.561,-

9.503,-
bez DPH

1.990,-

1.556,-
bez DPH

AS 37-Li HYBRO akumulátorový 
šroubovák  
- napětí 3,6V
- otáčky 280 min-1
- hmotnost 0,16 kg
- obj.č. 34716

4.290,-

3.861,-
bez DPH

Spojovací prvek Lamello Clamex P-14
- obj.č. 00431

- obj.č. 35664
Spojovací lamelky Lamelo Tenso P-14
- obj.č. 39055

Spojovací prvek Lamello Clamex S-18

31,-
bez DPH

Clamex P-14

38,-
bez DPH

Clamex S-18

19,-
bez DPH

Tenso P-14

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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ŠIMEK proficentrum s.r.o. je autorizovaným prodejcem strojů MAKITA a DOLMAR s garancí záručního servisu v ČR.

Aku vrtací šroubovák
DDF482RFJ1
se svítilnou Li-ion 
- napětí 18V/3,0Ah
- vrtací výkon ocel/dřevo: 13/38mm
- hmotnost 1,7 kg
- v systaineru 

 - obj.č. 44521

2.158,-
bez DPH

Vrtačka s příklepem 
- 
- vrtací výkon (ocel|beton|dřevo Ø)
16/20/40 mm
- rychloupínací sklíčidlo 1,5–13 mm
- hmotnost 2,5 kg
- v systaineru
-

HP2051HJ
příkon 1,010 W

 obj.č. 09862

DOPORUČUJEME

Sada vrtáků a sekáčů 
- 12 ks vrtáků a 5 ks sekáčů
- upínání SDS plus 
- v hliníkovém kufru

D-19180
 

- obj.č. 98634

DOPORUČUJEME

HR2470T včetně
2 ks sklíčidel

Velkoplošný hoblík 1806B
- příkon 1.200 W
- šířka hoblíku 170 mm
- odběr třísek 0-2 mm
- hmotnost 8,8 kg
- obj.č. 68037

Lamelovací frézka PJ7000J
- příkon 701 W
- pilový kotouč (Ø)100 mm
- max. hloubka frézování 20 mm
- hmotnost 2,5 kg
- NOVĚ v systaineru
- obj.č. 93338

Pásová bruska 9404J
- příkon 1010 W
- rychlost pásu 210-440 m/min
- rozměr pásu 100x610 mm
- hmotnost 4,8 kg
- v systaineru
- obj.č. 73991

Aku vrtací kladivo HR166DSMJ 
Li-ion 10,8V/4,0Ah CXT, systainer
- sílla úderu 1,1 J
- úderů naprázdno 0 - 4800 1/min
- otáčky naprázdno 0 - 680 1/min
- hmotnost 2,0 kg
- obj.č. 44786

6.690,-
bez DPH

3.297,-
bez DPH

6.190,-

5.115,-
bez DPH

3.876,-

3.264,-
bez DPH

 909,-

660,-
bez DPH

12.389,-

9.082,-
bez DPH

Ponorná kotoučová pila 

SP6000J

- příkon 1.300 W

- otáčky 2000 - 5200 min-1

- hloubka řezu při 0° 56 mm 

                     
 při 45° 40 mm

- obj.č. 40508 

HR 2470T s 

výměnným sklíčidlem

3.297,-
bez DPH

Horní frézka RP0900
- příkon 900 W 
- otáčky 27.000 min-1
- výška zdvihu 0-35 mm
- upínání nástroje 8  mm
- obj.č. 38934

Kombinované kladivo HR2470T
- příkon 780 W
- otáčky 0-1100 min-1
- síla příklepu 2,7 J
- vrtací výkon: beton/            
ocel/dřevo 24/13/32 mm
- obj.č. 75830

Úhlová bruska GA9020RF 
- příkon 2200 W 
- otáčky naprázdno 6.600 min-1
- brusný kotouč (Ø) 230 mm
- hmotnost 5,8 kg
- obj.č. 51789

10.157,-

7.595,-
bez DPH

Kartáčová bruska 9741
- příkon 860 W 
- otáčky 3.500 min-1
- prům. kotouče 100x120 mm
- hmotnost 4,2 kg 
- obj.č. 06554

10.736,-

7.925,-
bez DPH

3.133,-

2.379,-
bez DPH

1.314,-

1.066,-
bez DPH

DOPORUČUJEME

Pokosová pila LS1018L
- příkon 1 430 W
- prořez: při 90° max. 91 × 305 mm
              při 45° max. 91 × 215 mm
- pilový kotouč 260 x 30 mm
- obj.č. 96794

7.430,-

6.315,-
bez DPH

7.843,-

5.661,-
bez DPH

Aku bezuhlíkový 
šroubovák Li-ion 
DDF483RFJ
- napětí 18V/3,0Ah
- vrtací výkon ocel/dřevo: 
13/36mm
- v systaineru
- obj.č. 75599

7.017,-

5.964,-
bez DPH

Aku vrtačka DDF459RF3J - 3x 
baterie 
- napětí 18V/3,0Ah
- ot. 0 - 400 / 0 - 1500 1/min
- sklíčidlo 1,5 - 13 mm
- utahovací moment 45 / 25 Nm
- v systaineru
- obj.č. 26022

9.248,-

7.181,-
bez DPH

Kvalitní 31-dílná sada bitů

- PH1 2x, PH2 4x, PH3 2x, 

- PZ1 2x, PZ2 4x, PZ3 2x

- Torx: T8 1x, T10 2x, T15 2x, T20 

2x, T25 3x, T27 1x, T30 2x, T40 1x

- magnetický držák bitů 1x

- obj.č. 98346

281,-

239,-
bez DPH

Vrtací a sekací kladivo HR4003C 
SDS-Max
- příkon 1100 W
- počet otáček 250–500 min–1
- počet příklepů 1450–2900 min–1
- hmotnost 6,2 kg
- v systaineru
- obj.č. 09352

14.455,-

10.322,-
bez DPH

Elektrická vrtačka 6413
- příkon 450 W
- výkon do oceli/dřeva: 
  10/25 mm
- rozsah upínání sklíčidla
  1,5-10 mm
- hmotnost 1,3 kg
- obj.č. 75851

1.232,-

 1.047,-
bez DPH

6.190,-

5.261,-
bez DPH

Pásová bruska 9403J v systaineru 
- příkon 1200 W 
- rychlost pásu 500 m/min
- rozměr pásu 100x610-620 mm
- hmotnost 5,7 kg
- obj.č. 31517

 6.604,-

5.612,-
bez DPH

4.876,-

3.876,-
bez DPH

Úhlová bruska GA5030 
- příkon 720 W 
- otáčky naprázdno 11.000 min-1
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 39094

Elektrický hoblík KP0800 
- příkon 620 W
- šířka hoblíku 82 mm
- odběr třísek 0-2,5 mm
- hmotnost 2,6 kg
- obj.č. 96102

3.215,-

2.388,-
bez DPH

17.347,-

12.552,-
bez DPH

10.323,-

  8.773,-
bez DPH

Pokosová pila s laserem LS1019L 
- příkon 1 510 W
- prořez: při 90° max. 91 × 279 mm
              při 45° max. 68 × 218 mm
- pilový kotouč 260 x 30 mm
- obj.č. 44820

Brusný kartáč pro 9741 MAKITA 
120/60/100mm
- 
- obj.č. 17004
- kartáč abralon K80
- obj.č. 11740

ocelový pomosazený drát

Horní frézka RP2300FCXJ
- příkon 2100 W 
- otáčky 9-22.000 min-1
- výška zdvihu 0-70 mm
- upínání nástroje 6/8/12 mm
- NOVĚ v systaineru
- obj.č. 73830

Multifunkční frézka 
RT0700CX2J 
- příkon 710 W
- upínání nástroje 6-8 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 03454

7.429,-

5.777,-
bez DPH

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 

   1.562,-

 1.231,-
bez DPH

   1.645,-

 1.314,-
bez DPH
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ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ

Vysokotlaká myčka 
Hw112 
- příkon 1600 W
- pracovní tlak 100 bar
- maximální tlak 120 bar
- průtok vody 370 l/hod
- obj.č. 14149

HAM1015 - Opalovací pistole 
- příkon 2000 W
- rychlost vzduchu 2 500 l/min
- teplota vzduchu 2 600 °C
- hmotnost 1,5 kg
- obj.č. 76212

Dremel tavná lepící pistole 
Dremel 940
- teplota lepidla 195°C

- hmotnost 0,3 kg
- průměr tyčinky 11 mm 

- obj.č. 07451

Dremel Multifunkční nářadí 4300-
3/45EZ 
- příkon 175 W
- otáčky: 5000 - 35000 min-1 
- nejlépe hodnocené multifunkční 
nářadí
- hmotnost: 0,66 kg 
- obj.č. 97176

Vrtačka příklepová GSB 13 RE   
- vrtací výkon 

- hmotnost 1,8 kg

(ocel|beton|dřevo|zeďØ) 
10/13/25/15

- obj.č. 16866

Stavební rádio s nabíječkou GML 
50 Power Box Professional
- napětí akumulátoru 14,4 - 18 V 
- síťové napětí 230V
- výkon zesilovače 50 W
- hmotnost 5,0 kg
- obj.č. 09994

Aku vrtací šroubovák GSR  
+ brašna na nářadí 
Professional , 
- 2x AKU 1,5 Ah / 18 V
- kroutící moment 38 / 17 Nm
- otáčky 0-450/1400 min-1
- obj.č. 07884

Elektrický hoblík PHO 2000
- p
- otáčky: 19.500 min-1  
- tříska 0 - 8 mm
- šíře záběru: 82 mm 

říkon 680 W

- obj.č. 35198

Horní frézka POF 1400 ACE
- příkon 1400 W 
- otáčky 11- 22.000 min-1
- výška zdvihu 0-55 mm
- upínání nástroje 6, 8 mm a 1/4"
- obj.č. 17784

6.604,-

5.612,-
bez DPH

Aku šroubovák GSR 12V-15 + 
1× AKU 2,0 Ah + 1× 4,0 Ah + 39 
dílná sada příslušenství 
- 1x Li-Ion, 2,0 Ah, 1x Li-Ion, 4,0 
Ah napětí 12 V
- integrované diodové světlo 
- obj.č. 39111

3.719,-

3.463,-
bez DPH

5.390,-

4.581,-
bez DPH

Excentrická bruska 
GEX 150 AC
- brusný talíř 150 mm 
- příkon 340 W
- otáčky 4.500–12.000 min-1 
- hmotnost 2,1 kg
- obj.č. 96655

Přímočará pila 4329
- příkon 450 W
- počet zdvihů 500-3100 min-1
- prořez 65 mm
- předkmit 4stupňový
- obj.č. 16759

Přímočará pila 4350CTJ
- příkon 720 W
- počet zdvihů 800-2800 min-1
- prořez ve dřevě 135 mm
- předkmit 4stupňový
- v systaineru
- obj.č. 73695

1.562,-

1.328,-
bez DPH

4.372,-

3.716,-
bez DPH

Kotoučová pila GKS 190 
Professional
- příkon 1400 W
- pilový kotouč Ø 190 mm
- hloubka řezu při 0°/45°: 70/50 mm
- obj.č. 25421

3.794,-

2.921,-
bez DPH

809,-

  661,-
bez DPH

2.884,-

2.471,-
bez DPH

  867,-

   760,-
bez DPH

FDJS-710 - Přímočará pila
- příkon 710 W
- počet zdvihů 800-3000 min-1
- prořez 110 mm
- předkmit 4stupňový
- obj.č. 76209

1.397,-

1.149,-
bez DPH

GRM1013_1 - Tlaková myčka 
- příkon 1850 W
- max. tlak 230 bar
- max. průtok vody 427 l/hod 
- délka hadice 6 m
- obj.č. 76257

1.728,-

1.280,-
bez DPH

FDBF-1300 - Horní frézka
- příkon 1300 W 
- otáčky 9-30 000 min-1
- výška zdvihu 0-60 mm
- upínání nástroje 6+8 mm
- obj.č. 93629

2.306,-

1.652,-
bez DPH

ESM1010 - Excentrická 
bruska
- brusný talíř 125 mm 
- příkon 430 W
- otáčky 5 000–13 000 min-1 
- hmotnost 2,3 kg
- obj.č. 76176

1.232,-

983,-
bez DPH

AGM1087 - Úhlová bruska
- příkon 1050 W 
- otáčky naprázdno: 11 000 min-1
- brusný kotouč (Ø): 125 mm
- hmotnost 2,7 kg
- obj.č. 76189

   785,-

  651,-
bez DPH

1.645,-

1.316,-
bez DPH

Lamelovací frézka FBJ-710

- příkon 900 W

- otáčky 11 000 min-1

- hloubka řezu 14 mm

- řezný průměr 100 mm

- v systaineru 

- obj.č. 73946

-  283,- bez DPH

  - obj.č. 22638

 doporučujeme dokoupit frézu na

  lamely za skvělých

CDM1119 - Aku Li-ion 
vrtačka 
- napájení 10,8V/1,5Ah
- 2 baterie v balení
- max. kroutící moment
  20 Nm
- upínání sklíčidla 
  1,5 - 13 mm
- otáčky 0-350/1 300 min-1
- obj.č. 76171

Pila ocaska JR3050T 
- příkon 1010 W
- výška zdvihu 28 mm 
- hmotnost 3,3 kg
- obj.č. 12186

3.133,-

2.801,-
bez DPH

3.509,-

2.719,-
bez DPH

1.749,-

1.486,-
bez DPH

2.530,-

2.150,-
bez DPH

kladivo vrtací GBH 2-28 F
- příkon 880 W
- rázová energie, max. 3,2 J
- hmotnost 3,1 kg
- v systaineru
- obj.č. 73359

5.990,-

4.627,-
bez DPH

2.948,-

2.140,-
bez DPH

3.909,-

3.322,-
bez DPH

7.189,-

5.784,-
bez DPH

Úhlová bruska GWS 9-125 S 
Professional
- příkon 900 W 
- otáčky naprázdno: 11000 min-1
- brusný kotouč (Ø): 125 mm
- hmotnost 1,9 kg
- obj.č. 52776

1.880,-

1.383,-
bez DPH

Elektrická řetězová pila 40cm, 

3,8" 2kW ES2141TLC1

- příkon 2000 W

- délka lišty 40 cm 

- rozteč řetězu 3/8"

- hmotnost 5,6 kg

- obj.č. 75799

5.612,-

3.546,-
bez DPH

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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Sada žiletkových nástrojů na výrobu dvířek a výplní - obj.č. 08381

Možné tvary profilu dvířek:

Typ nástroje

Fréza na dvířka

Fréza na výplně

Upínací průměr 

30 mm

30 mm

Počet zubů

2 Z

2 + 2 Z

Průměr frézy

120 mm

185 mm

Možné tvary výplně:

Fréza na výplně dvířek VP-45 HW
- spodní braní 
- duralové těleso 
- pracovní průměr max. 161 mm 
- tvrdokovové žiletky, na masiv i MDF
- obj.č. 30529 - profil A

Úhlové frézy UFZ-45 PL, nebo UFZ-30 PL
- 4x otočné tvrdokovové žiletky, které lze ostřit
- ocelové těleso, průměr 148 mm
- frézy mají nožová lůžka pro horní i spodní 
braní, stačí přehodit plátky
- obj.č. 73231 - úhel 45° 
- obj.č. 73236 - úhel 30°

Stavitelné drážkovací frézy DFST-4, DFST-8
- tvrdokovové žiletky, oboustranné předřezy 
- průměr 160 mm
- n = 4700 - 8100 ot./min  
- DFST-4 obj.č. 12798 - drážka 4-7,5 mm 
- obj.č. 12797 - drážka 8-15 mmDFST-8 

Sada žiletkových nástrojů pro výrobu dveří - obj.č. 09878

Typ nástroje

Fréza na dveře

Upínací průměr 

30 mm

Počet zubů

2 Z

Průměr frézy

132mm

Možné tvary profilu dveří a dvířek:

Fréza falcovací NH-50-R/ALU
Čtyřnožová žiletková fréza s předřezy 
pro universální použití 
- rozměry 125 x 50 x 30 mm
- duralové těleso
- obj.č. 73190

Fréza falcovací NH-30-U/ALU, 
Čtyřnožová žiletková fréza  
žiletkami a s předřezy pro universální použití
- průměr 125mm, šíře 30, nebo 51 mm 
- duralové těleso
- obj.č. 99266 - šířka 30 mm
- obj.č. 73012 - šířka 50 mm

NH-50-T/ALU
se šikmými

Fréza na zásmolky - obj.č. 53620

Typ nástroje

Fréza na zásmolky

Upínací průměr 

22 mm

Počet zubů

4 Z

Průměr frézy

100 mm

FRÉZOVACÍ NÁSTROJE NA OBRÁBĚNÍ DŘEVA

Stavitelná fréza F607-12030
- tvrdokovové žiletky
- průměr 120 mm, šířka 40 mm, otvor 30 mm
- úhlové nastavení s vysokou přesností v 

0rozsahu +45  / -45
- obj.č. 05799

0

3.450,-

2.932,-
bez DPH

2.770,-

2.355,-
bez DPH

5.012,-

4.260,-
bez DPH

5.240,-

4.454,-
bez DPH

DFST-8

6.862,-

6.390,-
bez DPH

10.590,-

8.990,-
bez DPH

1.776,-

1.590,-
bez DPH

3.410,-

2.898,-
bez DPH

úhel 30°

3.520,-

2.992,-
bez DPH

úhel 45°

3.260,-

2.771,-
bez DPH

šířka 30 mm

3.520,-

2.992,-
bez DPH

šířka 50 mm

3.890,-

3.307,-
bez DPH

Zaoblovací fréza MULTIRADIUS
- čtvrtkruhová vydutá R2, R3, R4, R5

- obj.č. 12489 

- změna radiusu pouhým otočením 
žiletky

Možné profily:

Uni frézovací hlava MAN 
D100x40-50xd30 mm OCEL
- obj.č. 02474 - 1.079 Kč
D120x40-50xd30 mm OCEL
- obj.č. 20624 - 1.570 Kč

Uni frézovací hlava MEC 
D120x40-50xd30 mm OCEL
- obj.č. 03610 - 1.337 Kč
D100x40-50 d30 OCEL
- obj.č. 97261 - 1.120 Kč

Profilový nůž 40x4mm 
profil 008 - pár (2ks)
- univerzální nůž, pro 
univerzální frézovací hlavy
- obj.č. 58515 

Kroužky kopírovací sada velká
- k frézování podle šablony, nebo 
podle obráběného materiálu
- průměry 75-125 mm - 11 ks
- včetně ložiska 6006 - 2 ks
- obj.č. 02220

Kroužky kopírovací sada malá
- k frézování podle šablony, nebo 
podle obráběného materiálu
- průměry: 80,90,100,110,120 mm
- včetně ložiska 6006 - 1 ks
- obj.č. 02219

3.430,-

2.573,-
bez DPH

Akce
1.860,-

1.395,-
bez DPH

Akce

Fréza na Lamello spoj 
100x3,95x22mm Z 6 hw 
- pochromovaná drážkovací fréza na 
lamello spoj.
- fréza se střídavě šikmými pájenými 
zuby ze slinutého karbidu k výrobě 
drážky pro lamello spoj, pro použití na 
ručních frézkách.
- rozměry: 100 x 3,95/2,5 x 22 Z=6
- obj.č. 39766 

Uni frézovací hlava Z4 MEC 
D120x40-50xd30 mm OCEL
- vysoká pevnost
- euro upínací systém nožů
- obj.č. 16861- 2.116 Kč

283,-

240,-
bez DPH

pár nožů

Kluzivo na dřevo 
nízkoviskózní
- balení 5L - 536 Kč
- obj. č. 39634
- balení 1L - 157 Kč
- obj. č. 39630

145,-
bez DPH

1L

503,-
bez DPH

5L

Čistič truhlářských nástrojů 0,5L
- pro perfektní očištění nástrojů od 
pryskyřice a napáleného prachu
- napomáhá ke zvýšení životnosti 
nástroje mezi ostřením
- 0,5L obj.č. 08255
- 5,0L obj.č. 73144

117,-
bez DPH

0,5L

673,-
bez DPH

5L

5.660,-

4.811,-
bez DPH

DFST-4

539,-

404,-
bez DPH



Strana
29

info@simek.eu   |   www.simek.eu   |   Tel. 376 32 66 66   |   Kal 22   |   339 01 Klatovy
Změna cen a technických parametrů vyhrazena.

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019. 

PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - hladké:

Rozměr nože

L x H x S

130x30x3mm

190x30x3mm

230x30x3mm

240x30x3mm

250x30x3mm

250x35x3mm

310x30x3mm

310x35x3mm

410x30x3mm

410x35x3mm

510x30x3mm

510x35x3mm

610x30x3mm

610x35x3mm

630x30x3mm

630x35x3mm

640x30x3mm

640x35x3mm

810x30x3mm

810x35x3mm

Akční cena

HS

114 Kč

167 Kč

202 Kč

211 Kč

220 Kč

236 Kč

272 Kč

293 Kč

359 Kč

388 Kč

448 Kč

483 Kč

536 Kč

577 Kč

553 Kč

596 Kč

562 Kč

605 Kč

712 Kč

766 Kč

Akční cena

HLS

110 Kč

160 Kč

193 Kč

202 Kč

165 Kč

182 Kč

205 Kč

226 Kč

271 Kč

299 Kč

357 Kč

372 Kč

403 Kč

445 Kč

417 Kč

459 Kč

423 Kč

467 Kč

536 Kč

591 Kč

Původní cena

HS

163 Kč

238 Kč

288 Kč

301 Kč

314 Kč

338 Kč

389 Kč

419 Kč

514 Kč

554 Kč

640 Kč

689 Kč

765 Kč

824 Kč

790 Kč

851 Kč

803 Kč

864 Kč

1.016 Kč

1.094 Kč

Původní cena

HLS

123 Kč

180 Kč

217 Kč

227 Kč

236 Kč

260 Kč

293 Kč

323 Kč

387 Kč

427 Kč

482 Kč

531 Kč

576 Kč

635 Kč

595 Kč

656 Kč

605 Kč

667 Kč

765 Kč

844 Kč

Rozměr nože

L x H x S

200x23x3mm

310x30x3mm

410x30x3mm

Akční cena

HS

247 Kč

350 Kč

454 Kč

Akční cena

HLS

296 Kč

312 Kč

Původní cena

HS

277 Kč

412 Kč

534 Kč

Původní cena

HLS

348 Kč

367 Kč

Magnetický ustavovač hoblovacích nožů
Sada dvou magnetických ustavovačů hoblovacích nožů garantuje 
přesné ustavení nožů v hoblovacím válci Vašeho stroje. 
Ustavovač je vybaven magnetickými dosedacími patkami, 
vymezovacími šablonami 0,8 - 1 - 1,2mm pro přesné a 
rovnoměrné nastavení hloubky úběru - třísky po celé délce válce 
a precizním hloubkovým dorazem. Baleno v dřevěné kazetě. 
Obj.č. 33414

PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - s drážkami systém ROJEK:

-15%

NÁSTROJE NA OBRÁBĚNÍ DŘEVA

Sada stopkových fréz 24 kusů 
- v ALU kufříku
- stopka 8 mm
- obj.č. 41142

Sada stopkových fréz 35 kusů 
- v ALU kufříku
- stopka 8 mm
- obj.č. 18023

KF 82N - tvrdokovové otočné nože do elektrických hoblíků délky 82 mm.Jakost HC35 je vhodná pro použití především pro masivní dřevo, vyniká vysokou houževnatostí.Tyto tvrdokovové žiletky jsou vyráběny na nejmodernější technologii výroby tvrdokovu v Německu a jsou zárukou stálé kvality žiletek. Parametry produktu: VBD, 82x5,5x1,1, úhel 35, tvrdost HC35Baleno v blistru po 4 kusech.Obj.č. 52148

Tvrdokovové otočné nože do elektrických hoblíků:

82 mm

-37%

253,-

159,-
bez DPH

Cena za 4 ks

702,-
bez DPH

Akce

950,-
bez DPH

Akce

1.450,-
bez DPH

Akce

Objednací

číslo

08835

08836

93132

98888

98890

02223

08810

08814

08846

08837

99167

08825

08805

08817

09498

09501

08840

08839

08804

08816

Objednací

číslo

02027

02028

02029

02030

25355

02031

05119

02062

12784

08811

02032

15859

02033

13118

02015

02034

02035

02036

02037

02038

Objednací

číslo

20678

20679

Objednací

číslo

02176

02175

08819

-30%
Otočné nože TriHSS M42 pro systém TERSA:

Vysoce jakostní 24%ní 
ocel TriHSS-M42

Měkká ocel, kterou lze 
snadno opatřit profilem

Originální 
nože HSS

Nože 
TriHSS-M42

O 75% delší 

životnost

Délka nože

L x H x S

80 mm

115 mm

130 mm

160 mm

185 mm

230 mm

350 mm

410 mm

450 mm

510 mm

550 mm

610 mm

630 mm

650 mm

850 mm

Akční cena

TriHSS M42

97 Kč

129 Kč

147 Kč

180 Kč

207 Kč

257 Kč

390 Kč

457 Kč

501 Kč

567 Kč

611 Kč

678 Kč

699 Kč

721 Kč

942 Kč

Objednací

číslo

51387

97231

51389

51390

97230

51392

51396

51398

31661

51401

94062

51404

51405

97935

51408

Zaoblovací frézy vyduté Fachmann M138
- stopka 8 mm:

Rádius

2 mm

3 mm

6,3 mm

8 mm

9,5 mm

Pracovní 

průměr

17,3 mm

17,2 mm

25,3 mm

28,6 mm

31,7 mm

Akční 

cena

419 Kč

419 Kč

401 Kč

524 Kč

599 Kč

Stopka 6 mm:

Objednací

číslo

73764

73859

53403

00169

31897

Stopkové frézy žiletkové

Drážkovací 
žiletková fréza HM 
- pro lamino, DTD, 
MDF a tvrdé dřevo
- řezný Ø 12 mm
- prac. délka 50 mm
- stopka 12 mm
- obj.č. 12898

1.747,-

1.573,-
bez DPH

Drážkovací žiletková 
fréza HM s ložiskem
- pro lamino, DTD, 
MDF a tvrdé dřevo
- řezný Ø 19 mm
- prac. délka 48,3 mm
- stopka 12 mm
- obj.č. 02925

1.590,-

1.431,-
bez DPH

2 mm

3 mm

Rádius

17,3 mm

19,2 mm

Pracovní 

průměr

431 Kč

431 Kč

Akční 

cena

Objednací

číslo

31569

31647

Charakteristika hoblovacích nožů:
- materiál HS pro tvrdé dřevo, tvrdost 60+2 HRC
- materiál HLS pro měkké dřevo, tvrdost 58 + 2 HRC
- baleno v plastovém obalu, vyvážené
- tepelné zpracování prováděno ve speciální peci řízené počítačem

Průměr

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

12 mm

12,55 mm

16 mm

16 mm

20 mm

Pracovní 

délka

12 mm

25 mm

25,4 mm

25 mm

25 mm

40 mm

25,4 mm

25 mm

35 mm

25 mm

Akční 

cena

237 Kč

259 Kč

265 Kč

270 Kč

286 Kč

379 Kč

410 Kč

411 Kč

453 Kč

421 Kč

Objednací

číslo

40995

00161

31525

31526

31527

31528

00160

00159

31529

31530

Drážkovací frézy Fachmann M100
- stopka 8 mm

Průměr

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

12,7 mm

14 mm

16 mm

Pracovní 

délka

25,4 mm

31,7 mm

31,7 mm

31,7 mm

31,7 mm

31,7 mm

31,7 mm

Akční 

cena

549 Kč

590 Kč

590 Kč

590 Kč

590 Kč

619 Kč

651 Kč

Objednací

číslo

02766

02882

02826

02805

39156

02892

05511

Průměr

16,7 mm

18,7 mm

19,1 mm

22,2 mm

25,4 mm

28,06 mm

31,7 mm

Pracovní 

délka

12,7 mm

12,7 mm

12,7 mm

12,7 mm

12,7 mm

12,7 mm

14 mm

Akční 

cena

616 Kč

717 Kč

629 Kč

675 Kč

703 Kč

721 Kč

804 Kč

Objednací

číslo

02920

02921

02843

02855

02781

02852

02782

Rádius

31,7 mm

45 mm

Pracovní 

průměr

9,5 mm

18 mm

Akční 

cena

616 Kč

773 Kč

Stopka 6 mm:

Objednací

číslo

02774

02740

Objednací

číslo

64738

02820

05946

 mm

16,7 mm

18,7 mm

Rádius

15,9  mm

12,7 mm

12,7 mm

Pracovní 

průměr

12,7  Kč

739 Kč

759 Kč

Akční 

cena

731

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 

Délka nože

L x H x S

450 mm

550 mm

650 mm

Akční cena

HSS Cr TerSolid

290 Kč

347 Kč

405 Kč

Objednací

číslo

68486

68487

68488

Jakost HSS Cr

ZAJÍMAVÁ CENA
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PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ MASIVU:

Typ 

kotouče

5381-13

5381-13

5381-13

5381-20

5381-20 

5381-20

Rozměr kotouče

D x B/b x d

300 x 3,2/2,2 x 30 mm

350 x 3,6/2,2 x 30 mm

400 x 3,6/2,5 x 30 mm

300 x 3,2/2,2 x 30 mm

350 x 3,6/2,5 x 30 mm

400 x 3,6/2,5 x 30 mm 

Počet, typ

 zubů

72 WZ

84 WZ

 96 WZ

48 WZ

54 WZ

64 WZ

Akční 

cena

975 Kč

1.309 Kč

1.606 Kč

856 Kč

1.251 Kč

 1.453 Kč

Původní 

cena

1.219 Kč

1.471 Kč

1.804 Kč

1.070 Kč

1.405 Kč

1.633 Kč

Kvalitní kotouč pro příčné řezání přírodních dřev, formátování jednostranně podýhovaných 
a povrchově opracovaných desek z přírodního dřeva a materiálů na bázi dřeva.
Řezání tvrzených textilií a tvrzeného papíru, termoplastů.

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ MASIVU:

Typ 

kotouče

5383-35

5383-35

5383-35

Rozměr kotouče

D x B/b x d

    300 x 3,2/2,2 x 30 mm

350 x 3,6/2,5 x 30 mm

400 x 3,6/2,5 x 30 mm

Počet, typ

 zubů

 28 LWZ

32 LWZ

 36 LWZ

Akční 

cena

726 Kč

906 Kč

1.070 Kč

Původní 

cena

906 Kč

1.132 Kč

1.338 Kč

Pro příčné a podélné řezání přírodních dřev. Pilové kotouče jsou vybaveny 
omezovačem třísky.

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

5381-13 WZ

5381-20 WZ

Typ 

kotouče

B-09008

B-09058

B-09020

B-09070

Rozměr kotouče

D x B/b x d

250 x 2,3/1,8 x 30 mm

216 x 2,0/1,4 x 30 mm

260 x 2,3/1,8 x 30 mm

260 x 2,3/1,8 x 30 mm

Počet, typ

 zubů

 60 Z

60 WZ

60 WZ 

80 WZ

Akční 

cena

733 Kč

791 Kč

858 Kč

924 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

Přesné a ostré kotouče s dlouhou životností 
do pokosových pil. Úzká řezná spára s menším 
množstvím odpadu a nízkým vodicím tlakem v 
řezu. Kotouč s menšími vibracemi zajistí přesnější 
vedení řezu, snižují házivost. Výsledným efektem 
je ideální  řezná plocha.

určené 

PILOVÉ KOTOUČE SK DO POKOSOVÝCH PIL:

Původní 

cena

862 Kč

984 Kč

1.066 Kč

1.149 Kč

-20%
-15%

-20%

ŘEZACÍ NÁSTROJE NA OBRÁBĚNÍ DŘEVA

Pilové kotouče řady ECO
 za skvělou cenu!

 pro podélné i příčné řezy ve 
dřevě a dalších materiálech

Typ 

kotouče

optiline WOOD eco

optiline WOOD eco

optiline WOOD eco

eco for Aluminium

eco for Aluminium

eco for Aluminium

Rozměr kotouče

D x B/b x d

160 x 2,2 x 20/16 mm

160 x 2,2 x 20/16 mm

190 x 2,2 x 30/16 mm

160 x 2,5 x 20/16 mm

190 x 2,2 x 20/16 mm

190 x 2,5 x 30 mm

Počet, typ

 zubů

18 WZ

36 WZ

24 WZ

42 TFZ

54 TFZ

54 TFZ

Akční 

cena

144 Kč

249 Kč

189 Kč

239 Kč

399 Kč

399 Kč

PILOVÉ KOTOUČE SK PRO RUČNÍ ELEKTRICKÉ PILY:

Břitové destičky na kotoučích ECO jsou menší než na standardních kotoučích. 
Tím že jsou menší nejsou vhodné pro broušení – tomu odpovídá cena kotouče 
(cena za broušení zub cca 6 kč a při 18Z = 108Kč, cena kotouče 144 Kč)

PILOVÉ KOTOUČE SK NA FORMÁTOVÁNÍ LAMINA:

Společnost FREUD vyrábí pilové kotouče 
použití. Nyní je možné tyto kotouče zakoupit i pod obchodní značkou ITALTOOLS 
za velmi výhodné ceny.

vysoké kvality určené pro průmyslové 

Rozměr kotouče

D x B/b x d

250 x 3,2/2,2 x 30 mm

300 x 3,2/2,2 x 30 mm

350 x 3,5/2,6 x 30 mm

100 x 2,8-3,6 x 20 mm

120 x 2,8-3,6 x 20 mm

125 x 2,8-3,6 x 20 mm

Počet, typ

 zubů

80 TFZ

96 TFZ

108 TFZ

12 + 12 FZ

12 + 12 FZ

12 + 12 FZ

Akční 

cena

1.310 Kč

1.390 Kč

2.080 Kč

1.230 Kč

1.230 Kč

1.293 Kč

Původní 

cena

1.541 Kč

1.636 Kč

2.447 Kč

1.447 Kč

1.447 Kč

1.447 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

-25%

Předřezový kotouč pro pily ALTENDORF 
systém RAPIDO
- dělený předřezový kotouč LEUCO 
120×2,8-3,6×50 mm, 12+12 WZ
- nastavení prořezu v rozpětí 2,8 - 3,6 mm 
se provádí plynule ručně dodaným nářadím 
při nasazeném nástroji na hřídeli 
předřezového agregátu
- obj.č. 03161 2.450,-

1.790,-
bez DPH

Odhlučněné pilové kotouče pro řezání laminotřískových desek 

s použitím předřezového kotouče - PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Cena za sadu:
pilový kotouč
 Ć  350x3,5x30mm, 108 TFZ+ předřez 125 (120, 100 mm)obj.č. 20604

 

Cena za sadu:
pilový kotouč
Ć  300x3,2x30mm, 96 TFZ+ předřez 100 (120, 125 mm)obj.č. 20669

Objednací

číslo

35204

02864

10279

31991

31626

10122

Objednací

číslo

06155

04377

04302

04206

06153

04270

Objednací

číslo

04207

04208

06159.

Objednací

číslo

30461

42018

94345

93935

Objednací 

číslo

54007

54008

33546

00155

54026

00252

2.388,-
bez DPH

+

Kotouče jsou vyrobené firmou:

3.190,-
bez DPH

+

Sady kotoučů FREUD

Cena za sadu:
- obj.č. 02397 - sada pilového kotouče LU3D 350 mm + předřez LI11M 125 (120, 100 mm) 

3.132,-
         bez DPH

          LU3D 300 mm

3.711,-
         bez DPH

          LU3D 350 mm

Cena za sadu:
- obj.č. 02396 - sada pilového kotouče LU3D 300 mm + předřez LI11M 100 (120, 125 mm)

OSVĚDČENÁ KVALITA
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VRTACÍ NÁSTROJE NA OBRÁBĚNÍ DŘEVA

Obj.č. 58076 Rychloupínací pouzdro -  380,- Kč
- pro kolíkovačky MAGGI, GRIGGIO, SCM, FELDER

Obj. číslo PRAVÝ

12835

40482

99069

35137

05560

96113

99628

54791

05570

54897

Obj. číslo LEVÝ

01070

05869

99074

73897

11025

32126

05585

02905

85860

53204

Průměr 

3 mm

5 mm

5 mm

6 mm

6 mm

8 mm

8 mm

10 mm

10 mm

16 mm

Řezná délka

27 mm

30 mm

43 mm

30 mm

43 mm

30 mm

43 mm

30 mm

43 mm

54 mm

Celková délka

57,5 mm

57,5 mm

70 mm

57,5 mm

70 mm

57,5 mm

70 mm

57,5 mm

70 mm

85 mm

Původní cena

315,- Kč

221,- Kč

230,- Kč

225,- Kč

245,- Kč

246,- Kč

274,- Kč

286,- Kč

997,- Kč

242,- Kč

Vrtáky pro NEPRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ

33919

05555

05499

19601

Obj. číslo LEVÝ

74556

17261

35196

05770

Průměr 

3 mm

4 mm

5 mm

7 mm

Řezná délka

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

Celková délka

70 mm

70 mm

70 mm

70 mm

Původní cena 

364,- Kč

377,- Kč

302,- Kč

349,- Kč

Vrtáky pro PRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ

05779

02909

02917

02943

Obj. číslo LEVÝ

54981

02931

10943

10944

Průměr 

15 mm

20 mm

26 mm

35 mm

Celková délka

57,5 mm

57,5 mm

57,5 mm

57,5 mm

Počet břitů

2 + 2 ks

2 + 2 ks

2 + 2 ks

2 + 2 ks

Původní cena

491,- Kč

513,- Kč

583,- Kč

627,- Kč

Vrtáky SUKOVACÍ:

Akční cena

252,- Kč

177,- Kč

184,- Kč

180,- Kč

194,- Kč

196,- Kč

197,- Kč

219,- Kč

229,- Kč

798,- Kč

Akční cena

291,- Kč

302,- Kč

242,- Kč

279,- Kč

Akční cena

393,- Kč

410,- Kč

466,- Kč

502,- Kč

-20%

-20%

-20%

Vrták na konfirmáty
- speciální vrták z HSS 
- vrtá zároveň otvor pro 
závit, tělo a zapuštění 
hlavy šroubu
- obj.č. 21772

595,-

490,-
bez DPH

Sada kvalitních spirálových vrtáků do dřeva 
- materiál chrom-vanadiová ocel, válcované
- broušený centrovací hrot a postranní ostří umožňují 
přesné zavrtání s čistým otvorem
- obj.č. 17180 - sada 5 vrtáků: Ø 4;5;6;8;10mm
- obj.č. 17182 - sada 8 vrtáků: Ø 3;4;5;6;7;8;9;10 mm

103,-
bez DPH

5 vrtáků

163,-
bez DPH

8 vrtáků

Sada spirálových vrtáků 
na kov HSS
- 25 dílů, DIN 338
- 1,0-13,0mm, po 0,5mm
- plastová kazeta
- obj.č. 38736

Ø 

Sada spirálových vrtáků 
na kov HSS
- 19 dílů, DIN 338
- 1,0-100mm, po 0,5mm
- plastová kazeta
- obj.č. 38734

Ø 

735,-
bez DPH

25 vrtáků

399,-
bez DPH

19 vrtáků

VRTÁKY DO KOLÍKOVAČEK A CNC STROJŮ:

 OCHRANNÉ POMŮCKY PRO OBRÁBĚNÍ DŘEVA

Ochranná sluchátka 
OPTIME I SNR 
- 27 dB 
- pěnou plněným hlavovým 
obloukem a těsnícími polštářky
- hmotnost 150 g
- pro průmyslové použití
- obj.č. 08496

396,-
bez DPH

OPTIME I.

Ochranná sluchátka 
OPTIME III SNR 
- 35 dB 
- hlavový oblouk a pěnou 
plněnými těsnícími polštářky
- s dvojitou stěnou mušlí
- hmotnost 265 g
obj.č.17564 

569,-
bez DPH

OPTIME III.

Kryt pilového kotouče
- pro různé formátovací pily 
- ideální pro kotouče  300 mm
- odsávací vývod  60 mm s 
redukcí na  40 mm

Ø
Ø

Ø
- obj.č. 98574

1057,-
 bez DPH

 95,-
bez DPH

T
- přípravek pro posuv obráběných dílů
- tvrzený plast
- délka 420 mm
- černá nebo oranžová barva
- obj.č. 01894

lačidlo

Kolíkovací šablony
- pro vrtání do čela i plochy 
desky
  bez přestavení délky vrtáku
- průměr otvorů 8 mm 
- včetně dorazu hloubky vrtání
- vyrobeno v ČR

Celková       Objednací    Akční cena
  délka             číslo           bez DPH

37616
37617
37613
37614
37615

37612

Do hrany:
132 mm
165 mm
336 mm
400 mm
656 mm
Do plochy:
624 mm

2.056 Kč
2.274 Kč
2.640 Kč
3.054 Kč
5.202 Kč

2.806 Kč

Extol brýle ochranné čiré 97321-ES
- obj.č. 35569

Extol brýle ochranné žluté 973223
- obj.č. 39251

Extol brýle ochranné čiré 97321
- obj.č. 17167

26,-
bez DPH

40,-
bez DPH

44,-
bez DPH

Průměr

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

Akční cena

100 Kč

100 Kč

100 Kč

100 Kč

100 Kč

115 Kč

Obj.č.

73751

73752

73753

73754

57799

57804

Záhlubníky 90º
- nástavce na spirálové vrtáky do dřeva
- slouží buď jako hloubkový doraz nebo 
jako záhlubník na zapuštění hlavy šroubu
- úhel břitu 90°, pět ostří
- použití: tvrdé dřevo, měkké dřevo

Vrtací vřeteno s 
prodlouženým zdvihem 
pro FKP656 a FKP900
- pro průchozí i neprůchozí 
vrtáky 5 až 12 mm 
- obj.č. 32617

Vrtací vřeteno pro 
vrtací přípravky 
FKP656 a FKP900
- pro vrtáky 3 až 12 mm 
s 8mm stopkou
- obj.č. 97867

Vrtací šablona sada 
do plochy 900mm + 
ZDARMA 100ks kolíků 
8x35
- rozteč 32 mm
- počet děr 26
- pro kolíky pr. 8 mm
- obj.č. 16483

Vrtací přípravek sada 
656mm + ZDARMA 100ks 
kolíků 8x35
- rozteč 32 mm
- počet děr 2 x 20
- pro kolíky pr. 8 mm
- pro konfirmáty 7 mm
- tloušťka desky 18-45 mm
- obj.č. 16482

4.089,-

3.680,-
bez DPH

3.547,-

3.193,-
bez DPH

693,-

624,-
bez DPH

822,-

740,-
bez DPH

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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Svěrka buková
ke klížení a lepení lišt a hranových olemování všech typů, pro které není ocelová 
svěrka pro svoji hmotnost vhodná. Výhody dřevěné svěrky jsou rychlé upnutí jednou 
rukou použitím excentru. 

     délka           číslo
  
  490 mm        22064
  690 mm        22065
  890 mm        22066
1090 mm        
1290 mm        
1590 mm        

290 mm        22063

22067
22068
22069

.
cena bez DPH
  158 
  181 Kč
  205 Kč
  230 Kč
  263 Kč
  288 Kč
  327 Kč

Kč
délka            číslo
  
  690 mm      39481
  890 mm      39480
1090 mm      39479
1290 mm      39478
1590 mm      39477

290 mm      39483

.
cena bez  DPH
  170 
  216 Kč
  239 Kč
  280 Kč
  305 Kč
  344 Kč

Kč

Svěrka - čelisti 110 mm Prodloužená svěrka - čelisti 190 mm

Jednoruční svěrka Quick-Mini
- pro drobné práce nevyžadující velký tlak

Spony ULMIA  + 
rámečky
- sada pro fixaci pokosových spojů, 
pro spojování rámů a rámečků do 
oken, dveří, obložek zárubní,...
- šest velikostí svorek pro pro šířky 
rámů 10 - 90 mm, á 10 ks.
- obj.č. 84542

60 ks kleště na 

Svěrka truhlářská s bukovou rukojetí
- vyrobeno z kvalitního pevnostního materiálu

Svěrka truhlářská železná modrá
délka x hloubka 
      upnutí
     150x70 mm
     200x95 mm
   250X110 mm
   300x115 mm
   350x115 mm
   400x120 mm
   500x165 mm
   600x165 mm
   700x165 mm
   800x165 mm
 1000x165 mm
 1250x165 mm
 1500x165 mm
 1750x165 mm
 2000x165 mm
 2200x165 mm
 2500x165 mm

203 Kč
242 Kč              
250 Kč
267 Kč
272 Kč
299 Kč
302 Kč
340 Kč
350 Kč
394 Kč
412 Kč
427 Kč
435 Kč
450 Kč
491 Kč
594 Kč
611 Kč

Cena 
bez DPH

Obj. č.

13599
17873
14491
09323
09320
09298
09316
09322
14600
14537
17119
98912
17203
04512
14520
14422
09998

     Rozměr      
  150x50 mm
  200x50 mm 
  250x50 mm
  300x80 mm

     Cena bez DPH
              89 Kč 
              99 Kč             
            111 Kč 
            153 Kč 
            

Obj.č.
97737
13243
31532
13274

178,-

140,-
bez DPH

150 mm
225,-

174,-
bez DPH

300 mm

Obj. č. 41515 Obj. č. 09257

UPÍNACÍ TECHNIKA

Svěrka rohová 90°
- šíře/výše čelistí 133/60  mm
- rozevření čelistí 110 mm, 
rychloupínání
- obj.č. 74589

Ocelový stahovák čepů

Celková       Objednací    Akční cena
délka            číslo             bez DPH
1500 mm      09204             1.213
2000 mm      09203             1.250 Kč
2500 mm      09217             1.363 Kč
3000 mm      09206             1.412 Kč

 Kč

2.967,-
bez DPH

Typ, upínací   Původní  Akční 
délka svěrky     cena        bez DPH

cena

XP 150 mm      678 Kč        396
XP 300 mm      796 Kč        499 Kč
XP 450 mm      865 Kč        587 Kč
XP 600 mm      930 Kč        620 Kč
XP 900 mm   1.076 Kč        730 Kč
XP 1250 mm 1.339 Kč        908 Kč

 Kč
  Obj. číslo
      09280

      09279
      09286
      09283
      09284
      51879

JEDNORUČNÍ STOLAŘSKÉ SVĚRKY PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ

NOVÉ TLAČÍTKO
TMQUICK-CHANGE 

NASTAVITELNÁ
PATKA

JEDNORUČNÍ OVLADAČ
QUICK-RELEASE

TEPELNĚ ZPRACOVANÝ 
PROFIL „I”

Z UHLÍKOVÉ OCELI S ČERNÝM
OXIDOVANÝM POVRCHEM

NOVÉ ODNÍMATELNÉ
DUÁLNÍ VÝKYVNÉ ČELISTI

A ŠETRNÉ PODLOŽKY

Podložky pro 
rohovou svěrku
- přemění jednoruční 
stolařskou svěrku na 
rohovou svěrku pro 
snadné upínání
pod úhlem 90 ° 
- obj.č. 37618

Spojka pro svěrky IRWIN XP
- svěrková spojka pro velké zatížení - 
propojí lišty dvou kratších jednoručních 
stolařských svěrek za účelem vytvoření 
jedné delší svěrky
- obj.č. 10883

ŘADA VOLITELNÉHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ

206,-
bez DPH

193,-
bez DPH

Rychloupínka Handi
- ruční svěrka se silným západkovým 
mechanismem nabízí proměnlivý 
upínací tlak
- západka pro rychlé uvolnění 
umožňuje rychlé a snadné nastavení 
pozice a uvolnění
- ideální svěrka pro truhláře, dílnu, 
dům i zahradu
- speciálně konstruované čelisti 
umožňují sevření nepravidelných 
předmětů
- obj.č. 99249 - 1,25'’ - 63 Kč
- obj.č. 52689 - 2'’ -    145 Kč
- obj.č. 53064 - 4'’ -    148 Kč

Svěrák York
- kvalitní svěrák České výroby! 
- čelisti z vysoce kvalitní oceli,kaleny na 52-54 HRC 
- velká kovadlina
- integrovaná otočná deska cca 35stupňů 
- s polohovacími šrouby
- přesné válcové vedení 
- vratidlo s bezpečnostními koncovkami
- obj.č. 14121 - 80 mm -   1.136 Kč
- obj.č. 14493 - 100 mm - 1.652 Kč
- obj.č. 14064 - 125 mm - 2.581 Kč
- obj.č. 14782 - 150 mm - 3.754 Kč

MASTER 200 
- upínací, pracovní stůl
- stabilní podstavec s      
rychlosklápěcím systémem šetří 
místo při uložení
- integrovaný držák nářadí
- max. pracovní výška 800 mm
- max. šířka upnutí 365 mm
- max. zatížení 180 kg
- včetně 4x plastové upínky
- obj.č. 96535

1.736,-
bez DPH

1.321,-
bez DPH
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Ofukovací pistole
- délka trysky 19 mm
- průměr 4 mm 
- pracovní tlak 0-3 bar
- obj.č. 93143

Stříkací pistole HVLP                 s 
nádobkou 600 ml
- excelentní rozprašování
  nátěrové hmoty
- včetně trysky 1,4 mm
- pracovní tlak 2,5 - 8,8 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- za příplatek trysky:1,7 a 2 mm
- obj.č. 93137
- tryska 1,7 mm, obj.č. 93245, cena 155 Kč
- tryska 2,0 mm, obj.č. 98047, cena 178 Kč

DOPORUČUJEME

Stříkací pistole HVLP mini
s nádobkou 125 mm
- excelentní rozprašování 
nátěrové hmoty
- tryska 1,4 mm
- pracovní tlak max. 4,5 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- obj.č. 93753

449,-
bez DPH

308,-
bez DPH

69,-
bez DPH

189,-
bez DPH

Folie balící stretch 
- šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm

115,-
bez DPH

1 ks

Obj.č. 20438

517,-
bez DPH

6 ks

Pachole s otočnou hlavou 
PS-420
- nastavitelná výška 710-1030 mm
- šířka válce 400 mm
- nosnost 400 kg
- 5 x kulička Ø 25,4 mm
- válec Ø 50 x 400 mm
- obj.č. 98897

1.331,-
bez DPH

Folie balící stretch - 
černá 
- šíře 50 cm x 2,0kg / 
23µm

Folie balící stretch - granát
- šíře 10 cm x 150 m / 23µm

Bublinková folie 
pro balení jakéhokoliv nákladu 
proti poškození při přepravě

221,-
bez DPH

šíře 0,5 m

350,-
bez DPH

šíře 1,0 m

Síť balicí - 60 cm šíře, 1,4 km návin. 
- ideální na palivové dřevo
-obj. č. 98139

Pracovní stavitelná koza 
s nastavitelnou výškou 
60, 70, 80 a 90 cm
- skládací koza s aretací v 
otevřené poloze 
- obj.č. 36761 - modrá
- obj.č. 16475 - červená

Pachole válečková PS-521
-nastavitelná výška 580-970 mm
- šířka válce 360 mm
- průměr válce 52 mm
- nosnost 900 kg
- obj.č. 10042

Paletový vozík PHW 2506
- nosnost 2,5 t
- min/max výška zdvihu- 85/200 mm
- profesionální paletový vozík se zvedací   
  silou 2,5 t. Stabilní a robustní konstrukce  
  pro každodenní nasazení. obj. č. 40561

Pracovní lešení 0,7 x 2,0 m, 
modul A+B
-stabilní lehké pojízdné hliníkové 
lešení založené na 
stavebnicovém principu
-možnost dodatečného zvýšení 
lešení přídavnými moduly 
-rychlé sestavení bez potřeby 
nářadí-nasazovací spojení a 
rychlouzávěry 
-pracovní výška 5,0m
- obj.č. 15402

Rozkládací pojízdný box 
Rolling workshop
samostatně přenositelný box i 
zásuvky, horní box má jednu 
zásuvku, je uzamykatelný,
prostřední díl se skládá z 
mělké a hluboké zásuvky, 
spodní díl poskytuje 
dostatečný prostor např. pro 
elektronářadi, odolná 
hliniková teleskopická rukojeť 
umožňuje nastavení do 
několika výšek.
- obj.č. 41659

1.802,-
bez DPH

121,-
bez DPH

1 ks

Obj.č. 20439

Obj.č 11963

Obj.č 11962

1.156,-
bez DPH

25.713,-
bez DPH

VYBAVENÍ  DÍLEN

Spirálová PU s rychlospojkami 

- průměr 6 mm, délka 5 m, obj. č. 00130..... 164 Kč

- průměr 6 mm, délka 8 m, obj. č. 00131..... 211 Kč

- průměr 6 mm, délka 15 m, obj. č. 02996... 321 Kč

- průměr 8 mm, délka 8 m, obj. č. 30429..... 296 Kč

hadice 

872,-
bez DPH

ČERVENÁ

868,-
bez DPH

MODRÁ

Plastový organizér Stanley Junior 
- rozměry - 375 x 292 x 67 mm
- obj.č. 17454

231,-
bez DPH

3.222,-
bez DPH

Podpěra materiálu MS 1 K s 
kuličkami 
- nastavitelná výška 710-1150 mm
- šířka válce 450 mm
- nosnost 70 kg
- obj.č. 90136

Podpěra materiálu MS 3 R 
- výška 670 - 1080 mm
- šířka válce 285 mm
- nosnost 40/60/90 kg
- obj.č. 90137

  479,-
bez DPH

Pistole na foukání 
pneumatik
- včetně manometru
- pracovní tlak 2,8-10 bar
- obj.č.  17144

1.389,-
bez DPH

Válcová opěrka k pokos. 
pilám PTA 1000  
- výška 700 - 1150 mm
- nosnost 100 kg
- obj.č. 38553

1.179,-
bez DPH

Podpěra materiálu MS 1 R 
- nastavitelná výška 710-1150 mm
- šířka válce 410 mm
- nosnost 70 kg
- obj.č. 90135

1.379,-
bez DPH

626,-
bez DPH

1 ks

Výstředníkový nosič desek - 1 ks

- usnadňuje manipulaci s deskovými 

materiály

- vhodný pro dřevotřískové desky, 

lamino desky, OSB desky a spárovky

- výstředníky se při zdvižení desky 

sami zablokují

- pro desky do tlouštky 30 mm

- výstředníky jsou opatřeny speciální 

protiskluzovou pryží

- obj.č. 09051

Vrtačkový stojan 
Exclusive 2010
- objímka ø 43 mm
- rozměry stojanu 203 x 
570 x 307 mm 
- obj.č. 12937

2.377,-
bez DPH

Tlaková PVC hadice
5m,10 m, ø 9/15 mm, s 
rychlospojkou
- vyztužená PES vláknem
- pracovní teplota: -5°C až 
+60°C
- obj.č. 5m 47435
- obj.č. 10m 47436

349,-
bez DPH

10 m

259,-
bez DPH

5 m

8.990,-

7.677,-
bez DPH

37,-
bez DPH

1 ks

Obj.č. 68032

335,-
bez DPH

12 ks
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ŠABLONY, MĚŘÍCÍ TECHNIKA

ALFA SET - sada tří vysoce kvalitních 
rýsovacích přípravků pro všechny tesařské práce
1) Rýsovací úhelník ALPHA CLASSIC
- oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
- vyleptaná milimetrová stupnice
- rozměry 430 x 790 mm
2) Tesařský bezešvý úhelník 800 mm
- oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
- přesné otvory na kratším rameni
- oboustranná milimetrová stupnice                                             
- přesnost na pravém úhlu 0,005 mm/cm
3) Úhloměr z bukového dřeva 500 mm  
- obj.č. 12699

pokosník a tesařský úhelník v ceně

Šablona - “pavouk” Tato šablona je určená pro měření stupňů a je 
ideální pro výrobu šablon. Šest dílů  “pavouka” 
je vyrobeno z kalené pružinové oceli, v délkách 60, 80 a 100 cm. Velmi rychlé a jednoduché zachycení všech rohů schodu. 

Dodává se v praktickém  dřevěném pouzdře.
V balení: 6 ks lišt, 2x 60cm, 2x80cm, 2x100 cm
- obj.č. 36107

utahovací matka úhelníku

Šablona pro výrobu 
stupňů - ideální na 
zaměření vícerohých 
stupňů. Práce se 
šablounou je velmi 
přesná a jednoduchá. 
Není nutné vytvářet 
papírovou šablonu. Tvar 
se může přenést rovnou 
na výrobek. Sada 
obsahuje celkem  
hliníkových lišt, které je 
možné libovolně skládat 
do sebe, proto není 
problém naměřit schod s 
výřezem na zábradlí 
nebo mezi 2 stěnami.
- obj.č.36181

13 ks

Tesařské kružítko - přípravek pro překreslování nerovností a 
profilů zejména u úhlových spojů kulatiny přímo na vyřezávaný 
díl. Ideální přípravek pro všechny modeláře, truhláře nebo 
stavitele srubů.Dvě vestavěné vodováhy umožňují velmi přesné 
přenášení měr. Hliníkový korpus s mosazným kováním. Pevné 
plastové pouzdro pro bezpečnou přepravu.Maximální rozevření 
300 mm. Dodáváno včetně Veritas tužky.
- obj.č. 81156

T620

  200,-
bez DPH

"PRAVÝ" měří zleva doprava
rozměr                číslo     cena bez DPH
1 m x 13 mm       81064
2 m x 13 mm       97853
5 m x 13 mm       97072
10 m x 13 mm     81067
25 m x 13 mm     81069
50 m x 13 mm     81071
"LEVÝ" měří zprava do leva
rozměr                číslo       cena bez DPH
1 m x 13 mm       81072
2 m x 13 mm       81073
5 m x 13 mm       81074
10 m x 13 mm     81075
20 m x 13 mm     81076

   129 Kč
   205 Kč
   308 Kč
1.026 Kč
2.591 Kč
4.720 Kč

   205 Kč
   334 Kč
   591 Kč
1.257 Kč
2.514 Kč

Samolepicí metr
dvoubarevná stupnice, lepicí zadní 
strana drží na většině materiálů.

Level Box - meřák sklonu kotouče
ultrakompaktní 51x64x33mmm absolutní a 
relativní meření sklonu,rozsah měření 180°, 
přesnost 0,1° díky kalibračnímu tlačítku je 
možnost jednoduché a rychlé kalibrace na 
jakémkoliv pracovním/formátovacím stole
- obj.č.38927

1.257,-
bez DPH

Kružítko z kované oceli
rozměr                                      číslo   cena bez DPH
výška 30 cm s držákem tužky   97926       437 Kč
výška 50 cm s držákem tužky   97577       736 Kč

2.388,-
bez DPH

Šablona pro spoj 
kuchyňských desek
- pro šířky pracovních desek 
od 420 mm do 650 mm. 
- spoj vyrobíte za 15 minut 
včetně zaměření
- obj.č. 98870

2.296,-

1.791,-
bez DPH

1.810,-

1.131,-
bez DPH

Úhelník s pohyblivými 
rameny 
- slouží k  jednoduchému 
naměření úhlů, rozpětí úhlů 
0°- 170°. Praktický měřící 
nástroj pro měření vnitřních 
a vnějších úhlů. Při měření 
vnitřního úhlu je tento 
snížen automaticky na 
polovinu. Ve většině 
případů lze řezací stroj 
nastavit přímo na 
naměřený úhel, nebo 
přenést  požadovaný úhel 
přímo na obrobek. Táhlo se 
stupnicí je 44 cm dlouhé a 
vyrobené z odolné 
hliníkové slitiny.
- obj.č.97857 179,-

bez DPH

Winkel profi 4v1 W450 – 
úhloměr, rýsovací šablona, 
vodováha, úhelník s pohyblivými 
rameny. Součástí dodávky je 
prodloužení ramen pro 
dokonalou přesnost.
Dodáváno včetně pouzdra 
- obj.č.39633

1.135,-
bez DPH

Svinovací metr Stanley
- 3m - obj.č. 05066 - 74 Kč
- 5m - obj.č. 05067 - 115 Kč
- 8m - obj.č. 17414 - 189 Kč

1.791,-
bez DPH

2.985,-

2.609,-
bez DPH
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Tesařský úhelník, prášková úprava žlutou 
barvou, vyrobeno z pevnostního materiálu, 
k dispozici provedení s nebo bez 
opisovacích otvorů. Všechny modely s 
oboustrannou milimetrovou stupnicí na 
dlouhé straně. Přesnost pravého úhlu 
0,005 mm na délku ramen rozměr                  Obj. číslo  cena bez DPH

rameno  150 mm      97290
rameno  200 mm      97291
rameno  250 mm      97288
rameno  300 mm      97595
rameno  400 mm      97925

180 Kč
205 Kč
226 Kč
257 Kč
304 Kč

Hliníkový úhelník - pro truhlářské a 
zámečnické práce, úhel 45°, s 
vyleptanou mm stupnicí na horní i 
spodní straně nerezové části, 
hliníkový držák 40 x 14 mm

rozměr            Obj. číslo     cena bez DPH
100 x 70 mm      97307
150 x 100 mm    96666
200 x 130 mm    97285
250 x 160 mm    97008
300 x 175 mm    97190
400 x 230 mm    96971
500 x 220 mm    97282
600 x 300 mm    96972
750 x 375 mm    97280
1000 x 500 mm  97279

   167 Kč
   193 Kč
   237 Kč
   298 Kč
   329 Kč
   473 Kč
   473 Kč
   718 Kč
   639 Kč
   693 Kč

Bez opisovacích otvorů:
rozměr               Obj. číslo   cena bez DPH
800 x 320 mm      81152

S opisovacími otvory:
rozměr               Obj. číslo   cena bez DPH
600 x 280 mm      97274
700 x 300 mm      97272
800 x 320 mm      81055
1000 x 380 mm    81058

529 Kč

451 Kč
472 Kč
495 Kč
541 Kč

Bez opisovacích otvorů:
rozměr               Obj. číslo
700 x 300 mm      81099
800 x 320 mm      81100
S opisovacímy otvory:
rozměr               Obj. číslo
700 x 300 mm      81101
800 x 320 mm      81102
1000 x 380 mm    81103

.
cena bez DPH
334 
344 Kč

cena bez DPH
359 Kč
367 Kč
385 Kč

Kč

Digitální úhloměr 
digitální přehledný display 21 
mm, rozsah měření      0° až 
185°, délka ramen 250 mm, 
přesnost měření 0,5° 
Obj. č. 96974 

Truhlářský set 
- truhlářský úhelník 300 mm, 
  pokosník a úhelník s pohyblivým    
  ramenem. Kvalitní zpracování,   
  držáky z ořechového dřeva s 
  mosazným kováním. 
- přesnost pravého úhlu je 0,01 mm 
  na 1 cm jazyku
- úhelník s oboustranně vyleptanou    
  milimetrovou stupnicí.
- obj.č. 81092

Truhlářský pokosník - bukový držák, 
jazyk z lakované oceli.

délka                  číslo
170 mm              22072
200 mm              34171
350 mm              22074

.
cena bez DPH
     87 
     99 Kč
   112 Kč

Kč
.
cena bez DPH
  89 
106 Kč
322 Kč

Kč
délka             číslo
150 mm         22079
350 mm         34170
750 mm         22082

Digitální carbonová 
- rozsah měření 0 - 150 mm
- přesnost 0,1 mm
- možnost vynulování
- velký dobře čitelný display
- obj.č. 81153

šuplera Digitální šuplera nerezová 
- velký 10 mm display
- ukazatel po 0,01 mm, otočný
  mechanizmus posuvný palcem, 
- přesnost 0,03 mm, automatické
  vypnutí po 3 min
- funkce automatického nulování
- měřitelná oblast 150 mm
- obj.č. 95537

488,-
bez DPH

Pokosník s pohyblivými rameny 
- užívá se k sejmutí, přenesení a 
orýsování libovolně velkého úhlu, 
je vyroben z bukového dřeva

délka             číslo
300 mm        34169
500 mm        22071

cena bez DPH
    84 
  162 Kč

Kč

Truhlářský úhelník - mimořádně přesná vyleptaná stupnice- délka 300mm a 350 mm- obj.č. 97197 - 300 mm- obj.č. 51903 - 350 mm

Plastový kolík 
pro podepření 
úhelníku

Oboustranné 
posuvné vodítko pro tužku

616,-

371,-
bez DPH

300 mm
686,-

412,-
bez DPH

350 mm

Tesařský úhelník, bezešvý z 
pružinové oceli, přesnost pravého úhlu 
0,005 mm na délku ramene, vyleptaná 
mm stupnice. Možno dodat i bez 
stupnice.

MĚŘÍCÍ TECHNIKA

Zámečnický úhelník - z 
pozinkovaného železa s přední 
zarážkou. Robustní a pevná 
konstrukce.

Úhelník dřevěný
 -  20 mm široký velmi oblíbený a    
    přesný úhelník.

1.124,-
bez DPH

228,-
bez DPH

Digitální úhloměr jednoduché používání, 
velký digitální podsvícený display, rozsah 
měření do 225°, přesnost 0,1°

.
3.053 Kč
3.565 Kč

rozměr              číslo          cena bez DPH
Délka 45 cm      35310
Délka 74 cm      81060

Měřící kolo MR 3
- průměr kola 318,5 mm
- počítadlo do 9.999,9 m
- možnost nulování
- obj.č. 81147

Digitální výškomer 
- používá se pro seřizování 
kotoučových pil nebo 
frézovacích strojů
- měřící rozsah 0-150 mm 
s přesností 0,03 mm 
- možnost nulování 
- těžký podstavec zaručuje 
vysokou stabilitu
- obj. č. 97071

1.652,-
bez DPH

1.257,-
bez DPH

1.257,-
bez DPH

Úhloměr s číselníkem  - zobrazením úhlu na budíku- délka ramen 480 mm- rozsah měření 0 ° až 180 ° - přesnost 1 °, včetně vodováhy- vyrobeno z hliníkového profilu- obj.č. 36124 

629,-
bez DPH
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TRUHLÁŘSKÉ VYBAVENÍ

Palička
Hlava paličky z důkladně vysušeného 
bukového dřeva.

Délka                                

hranatá, délka 160 mm     
kulatá, průměr 60 mm       
kulatá, průměr 70 mm       
sochařská, prům.80 mm 
sochařská, prům.120 mm 

hranatá, délka 105 mm     

.
  Cena bez DPH

  151 
  212 Kč
    92 Kč
  101 Kč
  173 Kč
  337 Kč

Kč

RozměrTyp hoblíku Šířka nože Sklon nože Hmotnost Obj. č. Cena bez DPH

Klopkař            220x65x130 mm      45 mm           45°                    1.000 g                      380 Kč
Klopkař            220x65x130 mm      48 mm           45°                    1.000 g                      387 Kč
Macek              510x70x155 mm      51 mm          45°                     3.200 g                      521 Kč
Macek              600x80x180 mm      60 mm          45°                     2.560 g                      970 Kč
Cidič                 220x65x140 mm      45 mm          45°                    1.000 g                       402 Kč
Cidič                 220x65x140 mm      48 mm          45°                    1.000 g                       411 Kč

Klopkař            Macek              Římsovník

Dřevěné české kvalitní 
hoblíky. Nůž hoblíku je 
uložen vůči hoblované 
ploše pod úhlem 45°, plaz 
hoblíku je z kvalitního 
habrového dřeva, tělo 
hoblíku je z kvalitního 
bukového dřeva, obojí 
sušené před zpracováním 
na 10 % vlhkosti.

Truhlářská hoblice Advanced 1700 
- z kvalitní cinkované bukové spárovky
- vč. 1x  police na nářadí, 1x set hobby poděráků   
  kulatých, 2x klíč do vřetene 
- tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 50 kg 
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1540x500x850 mm
- obj.č. 12105

Truhlářská hoblice Diamond 1800 
- plát vyroben  bukové spárovky
- podnoží vyrobeno z cinkované spárovky
- 1x police, 1x set hobby poděráků kulatých, 2x klíč do vřetene,  

- tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 62 kg
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1650x610x850 mm
- obj.č. 14163

z kvalitní

  koryto a police na nářadí

Krížovo-bodový laser GCL 2-15 + RM 1
- vodorovný a svislý laserový paprsek
- mutlifunkční otočný držák RM1 součástí
- pracovní rozsah 15 m
- přesnost +/- 0,3 mm/m
- horizontální a vertikální samonivelace do 
±4° 
- obj.č. 36034

Bosch PLL 360 se stativem
- perfektně vyrovnaná horizontální čára v   
  rozsahu 360°- přesné a bezchybné     
  vyrovnávání objektů v celém prostoru
- rozsah až 20 m
- přesnost ± 0,4 mm/m
- samonivelace ± 4 °
- obj.č. 96606

laserový dálkoměr GLM 120 c 
- rozsah 0,08 - 120 m
- přesnost +/- 1,5 mm
- 1x Li-Ion akumulátor 3,6 V/3120 mAh
- hmotnost 0,25 kg
- obj.č. 10708

Laserový měřič vzdálenosti GLM 30 

- 2× akumulátor 1,5 V LR03 AAA
- hmotnost 0,1 kg
- obj.č. 00925

- rozsah 0,15 - 30,00 m
- přesnost +/- 2 mm

Laserový měřič vzdáleností GLM 50 C 
Professional
- měření sklonu, délky plochy
- rychlý a efektivní přenos dat přes 
Bluetooth 
- jednoduchá manipulace
- dosah 50 m, 
- obj.č. 96729

Rotační laser Q2 horizontální i vertikální
- automatická samonivelace možnost 
nastavení rychlosti rotace, dosah až 500 m s 
přijímačem, přesnost 1 mm na 10 m,  
samonivelace do 5°, vč. kalibračního certifikátu
- kvalitní laser za výhodnou cenu včetně 
kufříku a laserového přijímače
- obj. č. 39007

Nivelační přístroj NX32
- 32x zvětšení dalekohledu, 
- 1,5 mm odchylka na 1 km

- 1,0 kg hmotnost, kufr pro přepravu
- 

  - stativ - 1.001 Kč
  - lať teleskopická - 847 Kč

- 0,3 "  přesnost nastavení 

obj. č. 30917
Lze přikoupit

obj.č. 81151, 
obj.č. 97575, 

.
  Obj. č.
  22090
  22091
  22092
  22093
  35311
  35312

13137
14431
10843
24652
14432
35316

6.899,-
bez DPH

8.799,-
bez DPH15.498,-

bez DPH

Truhlářská hoblice Premium Plus
- z kvalitní cinkované bukové průběžné spárovky
- vč. 1x  police na nářadí, 1x set profi poděráků kulatých, 
2x klíč do vřetene, koryto na nářadí
- tloušťka plátu 50 mm, předek 110 mm, hmotnost 91  kg 
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1920x620x870 mm 
- obj.č. 12108

Římsovník        255x18x155 mm      18 mm          45°                       250 g     35163        190 Kč
Římsovník        255x24x155 mm      24 mm          45°                       350 g     12018        182 Kč
Hladík               220x65x130 mm      45 mm          45°                    1.000 g     97665        361 Kč

4.100,-

3.484,-
bez DPH

4.124,-

3.421,-
bez DPH

1.900,-

1.479,-
bez DPH

Set Level univerzal 2 set 
- výhodný set laseru Bosch Level 
universal a hliníkového stativu 1,1 m
- pracovní rozsah - 10 m
- rozsah samonivelace ± 4°
- přesnost nivelace ± 0,05 mm/m
- obj.č. 00967

11.063,-

8.631,-
bez DPH

Sada poděráků

NIVELAČNÍ PŘÍSTROJE, MĚŘIDLA

Rejsek
Se dvěma opracovanými a 
lehce přestavitelnými 
rýsovacími rameny, vyroben 
z bukového dřeva, rýsovací 
jehly z kalené oceli. Délka 
210 mm.

délka         Obj. č.
1x aretace  94992
2x aretace  73560

.
Cena bez DPH
  126 
  138 Kč

Kč

7.119,-

6.051,-
bez DPH

2.272,-

1.931,-
bez DPH

3.619,-

2.810,-
bez DPH

3.147,-

2.454,-
bez DPH

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 





Strana
38

info@simek.eu   |   www.simek.eu   |   Tel. 376 32 66 66   |   Kal 22   |   339 01 Klatovy
Změna cen a technických parametrů vyhrazena.

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platné do 30.6.2019. 

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

Quadro V6 Eb20 Silent System 
plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- montáž nasunutím 
- Silent System, tlumič integrovaný 
do výsuvu zajistí  tiché dovírání 
zásuvky
- integrovaná pojistka zabraňuje 
náhodnému otevření zásuvky 
- perfektní výšková a stranová 
stabilita
- samočistící vodicí dráhy 
nevyžadují žádnou údržbu
- 

- nosnost 30 kg

min. hloubka skříně = délka 
výsuvu +13 mm

Spojka levá a pravá 
- lze použít na Quadro V6 EB20 i 
na Quadro V6 EB23
- plynulé výškové seřízení + 2 mm
- obj.č. 21065 - sada P+L

Soklové nohy KORREKT
- výška 50-180 mm

- výškově seřiditelná 
- perfektní kombinace kluzáku, soklové                           
nožičky a upevnění soklové clony
- bezpečná stabilita nožičky v kluzáku při 
montáži a posunování skříně
- velká dosedací plocha 80 mm 

- nosnost 450 kg/ks
-11 / +25 mm

+ =

AKČNÍ NABÍDKA výsuvů 

pro dřevěné zásuvky

Délka
výsuvu
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
380 mm
400 mm
420 mm
450 mm
480 mm
500 mm
520 mm
550 mm
600 mm

Akční 
cena
337,-
335,-
337,-
341,-
346,-
349,-
352,-
357,-
361,-
364,-
367,-
377,-
383,-

Objednací
číslo
57063
38944
98122
98220
94449
97030
97999
25271
25272
38707
25313
98052
97873

Příchytka soklové 
lišty
- pro čelní a boční 
soklové lišty
- plast, černý
- obj. č. 18754

13,90
bez DPH

Noha + kluzák

16,50
bez DPH

Noha + kluzák

   8,75
bez DPH

Kluzák

 9,11
bez DPH

Adaptér

   34,-
  bez DPH

Noha

Objednací
    číslo
19269
10523
21646
18751
21885
18335
18752
99050

Výška nohy

50 mm
70 mm
80 mm

100 mm
110 mm
130 mm
150 mm
180 mm

Akční cena

9,63
9,63
9,39
9,49
9,52
9,97

10,45
11,18

Obj.č. 39024 - set noha 100mm + kluzák

 7,00
   bez DPH

Kluzák

 3,18
bez DPH

Příchytka

  22,-
  bez DPH

Cena za sadu

Quadro V6 EB23 Silent System 
plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- montáž nasunutím bez použití 
nářadí 
- Silent System, tlumič integrovaný 
do výsuvu zajistí  tiché dovírání 
zásuvky
- perfektní výšková a stranová 
stabilita

- nosnost 30 kg

- pro tloušťku boků zásuvky
až 19 mm - odpadá náročné 
zfrézování

TICHÝ, SILNÝ A FLEXIBILNÍ to je ArciTech!

ArciTech - zásuvkový systém nejvyšší třídy a kvality od Hettich! 

- jedinečně komfortní pohyb a mimořádná stabilita

- moderní design dle nejnovějších trendů. 

- řešení pro vysoké, široké a těžké zásuvky

- stabilní výsuv s Actro se zatížením 40, 60 a 80 

kg 

excelentní 
prizmovým vedením 

1.037,-

735,-
bez DPH

Délka 450 mm, výška 94mm:
- obj. č. 20445

Délka 450 mm, výška 186 mm:
- obj.č. 20446

Délka 450 mm, výška 218 mm:
- obj. č. 20447

  821,-

583,-
bez DPH

1.015,-

721,-
bez DPH

AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech:
- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO 
V6 SILENT SYSTEM, příchytky zad a čela, krytky 
bočnice

- élka 470 mm, výška 70 mm
- élka 520 mm, výška 70 mm

obj.č. 22282 D
obj.č. 22267 D

467,-
477,-

AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech s 
- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT 
SYSTEM, příchytky zad a čela, krytky bočnice, relingové tyče

- élka 470 mm, výška 144 mm   
- élka 520 mm, výška 144 mm   

- élka 470 mm, výška 176 mm   
- élka 520 mm, výška 176 mm   

RELINGEM:

obj.č. 22268 D
obj.č. 22266 D

obj.č. 22263 D
obj.č. 22265 D

574,-
,-

,-
604,-

586

592

AKČNÍ NABÍDKA zásuvek InnoTech

InnoTech

Postelová noha 
- výška 190 mm
- plast, černý
- obj. č. 23074

Kluzák 
k přišroubování
- plast, černý 
- nosnost: 450kg
- obj. č. 21871

Adaptér prodlužovací
- prodloužení o 50 mm
- plast, černý
- obj. č. 23420

Kluzák k soklové 
noze
- rozměry: 80x95 mm 
- tloušťka: 25 mm 
- barva: černý plast
- obj. č. 18753

Kuličkový plnovýsuv 
- nosnost 30 kg
- montážní šířka 12,7 mm, do polodrážky, nebo na 
tupo
- hladký chod, vysoká boční stabilita
- měkké a tiché dovírání zásuvky
- jednoduchá demontáž zásuvky pomocí páčky
- poniklovaná ocel

S DOTAHEM GLT H4

InnoTech relingem

Délka
zásuvky
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

Akční 
cena
112,-
124,-
126,-
133,-
144,-
156,-
188,-

Objednací
číslo
39423
39424
39383
39382
39300
39400
39425

Délka
zásuvky
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

Délka
výsuvu
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

Akční 
cena
302,-
308,-
315,-
321,-
327,-

Objednací
číslo
94053
94054
94055
94056
94057

AKČNÍ NABÍDKA výsuvů 

pro dřevěné zásuvky

ArciTech s relingem

833,-

592,-
bez DPH

1.152,-

747,-
bez DPH

1.134,-

731,-
bez DPH

ArciTech AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech:
- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, příchytky 
zad a čela, krytky bočnice Hettich 

                
Délka 500mm, výška 94mm:

obj.č. 20442

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, příchytky 
zad, čela a relingu, krytky bočnice Hettich, relingové 
tyče

D
- obj.č. 20443 

- obj.č. 20444

- 

élka 500mm, výška 186mm:

AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech s :

D

RELINGEM

élka 500mm, výška 218mm:
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Designový závěs GLT s a podložkou
- v ceně závěsu je zahrnuta excentricky seříditelná 
podložka, krytka ramínka a vruty
- klipová montáž na podložku
- integrovaný tlumič v ramínku

naložený -  
polonaložený - 

 TLUMENÍM 

- obj.č. 02857 - 28,93Kč
- obj.č. 00463 - 26,45Kč
- obj.č. 00464 - vložený - 26,45Kč

28,93
bez DPH

Pant s dotahem

Závěs Intermat 9943 naložený / polonaložený / 
vložený
- Závěs s klipovou technikou, montáž zaklapnutím
- pro tloušťku dveří od 15 mm 
- seřízení hloubky pomocí excentru -0,5 mm/+3,5 
mm. 
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 
mm/-2 mm. 
- obj.č. 31809 - naložený
- obj.č. 10522 - polonaložený
- obj.č. 22561 - vložený

Závěs Sensys 8645i 110° th52
- závěs s klipovou technikou a 
integrovaným tlumením 
- pro tloušťku dveří 15 - 22 mm 
- integrované seřízení naložení + 2 mm / - 
2 mm 
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm / - 
2 mm 
- obj.č. 25483 - naložený
- obj.č. 25484 - polonaložený
- obj.č. 93919 - vložený

Montážní podložka k 
našroubování, s8099
- Pro vruty se zápustnou hlavou ø 
4,5 x 16 mm
- Seřízení výšky ± 3 mm pomocí 
oválných otvorů
- obj.č. 98051 - D 0 mm - 4,10 Kč
- obj.č. 25486 - D 1,5 mm - 4,09 Kč
- obj.č. 93832 - D 3 mm - 4,91 Kč
Podložky s eurošrouby
- obj.č. 94008 - D 0 mm - 4,31 Kč
- obj.č. 93678 - D 1,5 mm - 4,30 Kč
- obj.č. 93680 - D 3 mm - 5,12 Kč

Postelové spojovací kování 
- celková výška 130 mm 
- závěsný díl se 3 háčky 
- stabilní a osvědčené kování 
montáž zavěšením
- materiál ocel
- obj.č. 18340

Postelové kování VariFIX
- pro jednolůžka i dvojlůžka
- lze použít i pro dvojlůžko se střednicí
- výška umístění laťových roštů nebo 
čalounění je nastavitelné do 3 výšek s 
- roztečí 24 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 400 kg/ks 
- obj.č. 21873

Spojovací kování středového nosníku
- pro postele s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí
- lze použít též pro čalouněné postele
- šířka středového nosníku od 70 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 100 kg/ks 
- obj.č. 21723

STABILOFIX postelové kování
- pro demontovatelné čalouněné postele nebo 
zásuvky na lůžkoviny

- vysoká pevnost, 
- obj.č. 22029

- sada obsahuje kování pro jeden rohový spoj
- seřiditelný až o 4 mm

40,50

25,08
bez DPH

Jeden spoj

15,59

12,98
bez DPH

Cena za sadu

58,6827,27

21,57
bez DPH

Cena za sadu

45,64
bez DPH

Cena za 4ks

Rastomat teleskopické polohovací kování
- 5 poloh
- nosnost - 180 kg/ks
- obj.č. 21580 74,38

  58,33
bez DPH

Cena za kus

2.285,-

1.600,-
bez DPH

Stolová konstrukce SKCH-O
- vertikální + horizontální skryté vedení kabeláže 
- nastavitelný kabelový kanál 1340-1820 mm
- plastové regulace pro vyrovnání 
Kompletní sada obsahuje: 
- 2x boční excentrické nohy 
- nastavitelný nosník 
Technické parametry:
- materiál: ocelová konstrukce, lisované profily a plechy 
- barva: alumi stříbrná, RAL 9006 jemná struktura 
- výška: 725 mm, šířka: 650 mm 
- nosnost: 80 kg
- obj.č. 95600

Ilustrační foto

Stolové konstrukce SKCH-C  
- jsou stejné konstrukci i povrchové úpravy 
jako model SKCH-O, odlišují se pouze 
tvarem nohy, která je centrální
Kompletní sada obsahuje: 

 
- nastavitelný nosník
- obj.č. 10295

- 2x boční centrální nohy

2.150,-

1.450,-
bez DPH Držák PC CHPN 

- pro stolovou konstrukci
- výškově i šířkově stavitelný 
držák počítače
- obj. č. 95542

bez DPH

Kus

 693,-

Závěs GLT s tlumením a s podložkou

- klip umožňuje jednoduché a rychlé vysazení 

dvířek bez šroubování stiskem tlačítka pojistky

- úhel otevření 105º.

- pro úhel korpusu 90º

- materiál: poniklovaná ocel

Tento pant je bez krytky ramínka a misky.

Sada obsahuje: pant a podložku 

- obj.č. 02859 - naložený

- obj.č. 95616 - polonaložený

- obj.č. 38595 - vložený

16,45
bez DPH

Pant s dotahem

14,30
bez DPH

Naložený

17,90

16,96
bez DPH

Polonaložený

21,49

16,59
bez DPH

Vložený

20,66

 47,84
bez DPH

Naložený

59,50

 50,91
bez DPH

Polonaložený

63,64

53,98
bez DPH

Vložený

67,77

POSTELOVÉ KOVÁNÍ:

Profil oken ev 3967 a ev 3216
- těsnící profil dveří 
- na polyuretanové a syntetické nátěry nebo laky
- výška drážky 7 mm
- šířka drážky 4 mm
- těsněná mezera 5 mm
- barvy: bílá, béžová, hnědá
- obj.č. 74872 - ev 3967 - 12 mm - bílá
- obj.č. 74873 - ev 3967 - 12 mm - béžová
- obj.č. 74874 - ev 3967 - 12 mm - hnědá

- obj.č. 17673 - ev 3216 - 15 mm - bílá
- obj.č. 17671 - ev 3216 - 15 mm - béžová
- obj.č. 17672 - ev 3216 - 15 mm - hnědá

   17,-
bez DPH

Cena za 1m - ev3216 

11,98,-
bez DPH

Cena za 1m - ev3967

Profil oken 5150 AC a 5250 ACF
- těsnící profil dveří a eurooken
- na polyuretanové a syntetické nátěry nebo laky
- výška drážky 8 mm
- šířka drážky 5 mm
- těsněná mezera 5 mm
- barvy: béžová, hnědá, bílá
- obj.č. 24251 - 5150 AC - 12 mm - béžová 
- obj.č. 24250 - 5150 AC - 12 mm - hnědá

- obj.č. 13318 - 5250 ACF - 15 mm - hnědá
- obj.č. 13317 - 5250 ACF - 15 mm - béžová

   21,-
bez DPH

Cena za 1m - 5150AC 

   27,-
bez DPH

Cena za 1m - 5250ACF 
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Vrtací a lisovací stroje BlueMax MINI 2/6:
Lze použít pro vrtání: 
- závěsů 
- montážních  podložek
- spojovacího kování 
- kolíků
- obj.č. 33818

sada vrtáků 
v hodnotě 2.500 Kč

  1ks ø35mm 
  2ks ø10mm

+ ZDARMA

Vrtací šablona ACCURA
- pro racionální a přesné vrtání řady 
otvorů v System 32
- řada otvorů ve vzdálenosti 37 mm 
od přední hrany
- doraz pro pokračování vrtání řady 
otvorů
- lze použít vlevo a vpravo
- včetně 3 dorazových čepů
- délka 1000 mm
- obj.č. 23241

Zapouzdřený vrták

- obj.č. 21613 - 3 mm - 1.222,- 
- obj.č. 21615 - 5 mm - 1.238,- 
- obj.č. 78516 - 8 mm - 1.036,- 

- minimální opotřebení vrtáku, 
břity nepřicházejí do styku s 
šablonou
- přesné vedení vrtáku v pouzdru
- seřiditelný doraz pro hloubku 
vrtání
 - ideální pro šablonu ACCURA

10.240,-

9.215,-
bez DPH

Skrytá policová konzole TITAN 1
- nosný čep průměr 12 mm
- výškové seřízení: ± 2 mm
- minimální tloušťka police 19 mm
- seřízení sklonu police, 

- max. zatížení 9 kg při použití 2 
konzolí

stranové 
seřízení 

- obj.č. 21776

21,23
bez DPH

AKCE

Šatní tyč OVÁL 
- povrchová úprava chrom
- délka 3 m
- obj.č. 75535

Držák šatní tyče OVÁL 
- povrchová úprava ZN
montáž pomocí vrutů
- obj.č. 16770

68,60
bez DPH

cena za 3m

4,13
bez DPH

1 ks

Nábytkářský šroub 

KONFIRMÁT

- rozměr 7x 50 mm

- povrch bílý zinek

- hlava IMBUS

- obj.č. 75233

Blum Výklopné kování 
Aventos HK - S
- ukazatel výkonnosti 960-2215
- úhel otevření - 107°
- Sada obsahuje: 
   2 zdvíhací mechanismy 
   2 krytky 
   2 podložky 
- obj.č. 96263

Drill jig 35/2x2,5
- přípravek na vrtání žávěsů
- precizní vrtání otvorů
- obj.č. 21187

Spojovací šroub nábytkový M6
- šroub ke spojení dvou bočnic 
skříněk
- délka je na dva materiály o síle 
18mm
 (celkem 36mm)
- obj.č. 47093

HLINÍKOVÉ PROFILY A KOVÁNÍ NA POSUVNÉ DVEŘE:

 2,64
bez DPH

Cena 1 ks

 0,66
bez DPH

Cena 1 ks

SILENT STOP
- dovírač s tlumením 40-80 kg
- obj.č. 72080

Sada 5ks úhelníků
- pro boční montáž dveří 
do 45 mm
obj.č.72081

125,-
bez DPH

Sada

Akční cena
bez DPH

610,-
642,-
720,-
760,-
816,-
991,-

1550,-

Nosnost
kování
60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
60 kg

100 kg

Délka
kolejnice
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2000 mm
2400 mm
3000 mm

2000 mm

Objednací
číslo
00201
72077
00202
72078
72079
95632

                     Pro skleněné dveře:
72085

             

694,-
bez DPH

Kus

3.317,-

2.985,-
bez DPH

1.736,-

1.563,-
bez DPH

Kování na posuvné interiérové dveře - Herkules 
- pro dveře o tloušťce materiálu 16-45 mm
- sada obsahuje kompletní kování pro jedny 
posuvné dveře
- možnost doplnění krycí lišty nebo SILENT STOP 
samozavírač s tlumením
- pro montáž na stěnu je potřeba přiobjednat 
úhelníky pro boční montáž, případně krycí profil

Vedení vrchní 
Univerzal Exclusive 
- obj.č. 95857 - 2m - 212 Kč
- obj.č. 95858 - 4m - 473 Kč

Vedení dolní 
Elegant Exclusive plus NEW
- obj.č. 95854 - 2m - 236 Kč
- obj.č. 95853 - 4m - 473 Kč

Kryt na dolní vedení 
Elegant Exclusive plus
- obj.č. 95855 - 2m - 64 Kč
- obj.č. 95856 - 4m - 129 Kč

Horní vozík Universal 18 
+ spodní vozík Elegant 18
- obj.č. 95642 - 135 Kč

+

Madlo Modena Slim 
- délka 2700 mm elox stříbrný
- obj.č. 95637 - 176 Kč

Madlo Inova 
- délka 2700 mm elox stříbrný
- obj.č. 95638 - 231 Kč

Těsnící kartáček 
- vsuvný bez lepidla, 
4,8x13 mm
- obj.č. 95640 - 5,37 Kč

Kartáček dorazový široký 
- bez lepidla, šedý, 14,4x4 mm
- obj.č. 95639 - 5,70 Kč

Dělící H profil pro 
napojení výplní
- obj.č. 50889 3m - 205 Kč

578,-

 436,-
bez DPH

Sada

Registrací na
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UPEVŇOVACÍ SYSTÉMY

Až o 50% rychlejší vrut do dřeva: Fischer POWER-FAST

- bezpečná 
práce s extra 
hlubokou 
drážkou pro 
šroubovací bit

- náběh pod hlavou 
vrutu 
proti ukroucení 
v nejnamáhanějším 
místě

- speciální 
povrchová 
úprava 
voskem 
zajišťuje 
úsporu času 
a energie při 
šroubování

- odváděcí 
drážka na 
závitu odvádí 
lépe vlákna a 
třísky a 
zajišťuje 
snadné vnikání 
do dřeva

- velmi ostrá 
špička se bez 
sebemenší 
námahy 
extrémně 
rychle 
zavrtává do 
materiálu

- čistá práce díky 
frézovacím drážkám 
pod hlavou
- pomáhají proti 
protočení v 
materiálu
- jsou důležité v 
tvrdých materiálech 
nebo při spojování 
dřeva a kovu

- frézovací drážka 
pro vruty s 
částečným závitem 
od délky 50mm
- vede a reguluje 
směr šroubu

- dvojitý závit 
zamezující rozštípnutí 
dřeva hlavně na jeho 
konci
- rychlejší odvádění 
materiálu ze špičky

Konstrukční vrut s talířovou hlavou
- rozměr 8 (nebo 10)mm x 140,160,180,200,220,
240,260,280,300,320,340,360,380,400 mm

- obj.č. 97945 - rozměr 8x120 mm
- talířová hlava, drážka TORX

- obj.č. 97732 - rozměr 8x180 mm
- obj.č. 97459 - rozměr 8x260 mm 7,94/ks

bez DPH

8x120 mm

14,74/ks
bez DPH

8x180 mm

Rozměr
vrutu

4,0 x 40 mm
4,0 x 50 mm
4,0 x 60 mm
4,5 x 60 mm
4,5 x 70 mm
4,5 x 80 mm
5,0 x 70 mm
5,0 x 80 mm
5,0 x 90 mm

5,0 x 100 mm
5,0 x 120 mm
6,0 x 100 mm
6,0 x 120 mm
6,0 x 140 mm
6,0 x 160 mm
6,0 x 180 mm

Obj.
číslo
98026
98025
97841
98022
97460
97948
98021
97338
98020
98019
98018
38806
38626
38623
38627
38628

Akční cena
od 1000 ks

409,-
528,-
630,-
756,-
835,-
984,-

1.087,-
1.244,-
1.433,-
1.591,-
2.165,-
2.284,-
2.780,-
3.323,-
3.898,-
5.378,-

Vybrané rozměry vrutů POWER-FAST:
- zápustná hlava
- drážka: TORX
- materiál: uhlíková ocel
- povrch: galvanický 
  žlutý zinek

Typ
hmoždinky

SX 6
SX 6 L
SX 8

SX 8 L
SX 10

SX 10 L
SX 12
SX 14

Obj.
číslo
05286
05347
05287
05348
05292
54530
05288
05289

Akční
cena
0,99
2,01
1,42
2,90
2,76
4,61
4,18
7,66

Hmoždinka SX Hmoždinka UX

Typ
hmoždinky

UX 6 R
UX 6 LR
UX 8 R

UX 10 R
UX 12 R
UX 14 R

Obj.
číslo
05361
05864
05364
05365
05397
40038

Akční
cena
1,81
1,99
2,55
4,54
7,22
11,30

200,-
bez DPH

Cena za 1000 ks

Kolík spojovací 
8x40 mm
- materiál BUK
- vroubkovaný
- obj.č. 09295

220,-
bez DPH

Cena za 1000 ks

Dřevěná spojovací lamela
- stejná cena za všechny 
velikosti lamel
- obj.č. 10392 - velikost 00
- obj.č. 10390 - velikost 10
- obj.č. 10391 - velikost 20

570,-
bez DPH

Cena za 1000 ks

Tyč spojovací 16x100 cm
- materiál BUK, vroubkovaný
- ideální pro fixaci rámové 
konstrukce dveří
- obj.č. 09310

14,63,-
  bez DPH

Cena za 1 ks

Vyžádejte si nabídku dalších rozměrů a typů vrutů POWER FAST!

Vruty do dřeva se zápustnou hlavou, ZH PZ
- vyrobené z kvalitního žlutého zinku
- skladem i vruty s Torx hlavou 

Ruční nanášečka lepidla 74 mm se 
stojánkem
- jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo
- pro disperzní vodou ředitelná lepidla
- včetně odkládacího stojánku
- náhradní váleček je součástí
- hmotnost 0.63 kg
- obj.č. 06491

Typ
hmoždinky

6x30
8x40

10x50

Obj.
číslo
20859
20861
20862

Akční
cena
1,49
2,07
3,72

Inteligentní Hmoždinka DUOPOWER

264,-
bez DPH

10 x 50 mm

264,-
bez DPH

8 x 40 mm

Chemická malta FIS 
VT 300T

 
téměř ve všech 
stavebních materiálech
- objem 300 ml
- delší doba zpracování 
pro jednoduchou 
montáž, pro venkovní i 
vnitřní použití
- aplikace pomocí 
běžné pistole pro 
silikony
- obj.č. 16164

- vysoce účinná malta 
pro nejvyšší zatížení

273,-

206,-
bez DPH

Nanášečka lepidla EM 25 D 
- jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo
- je vybavena spoušťovým uzavíracím 
systémem pro zastavení toku lepidla
- včetně odkládacího stojánku
- šířka válce 122 mm
- hmotnost 2,1 kg
- obj. č. 10320

Kolíky Domino
- pro systém Festool DOMINO
- dřevěné kolíky s drážkami 
vyplněnými lepidlem a podélnými 
drážkami pro optimální lícování
- obj.č. 54675 8x40 mm 130ks v 
balení
- obj.č. 54677 10x50 mm 85 ks v 
balení

430,-

387,-
bez DPH

Nanášečka lepidla EM 125 T 
- jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo
- je vybavena spoušťovým uzavíracím 
systémem pro zastavení toku lepidla
- včetně odkládacího stojánku
- šířka válce 180 mm
- hmotnost 2 kg
- obj.č. 09483

Kolík spojovací 
8x35 mm
- materiál BUK
- vroubkovaný
- obj.č. 09301

5.000,-

3.677,-
bez DPH

3.141,-

2.826,-
bez DPH

Výhody hmoždinek DUOPOWER
- kombinace dvou částí z různých materiálů znamená širší pole aplikací a 
vynikající únosnost v plných a děrovaných materiálech.
- inteligentní samovolná aktivace (rozepření, složení, zauzlování) závisí 
na stavebním materiálu. Použitelná pro mnohé aplikace.
- hmoždinka dává montérovi pocit dobře odvedené práce. Při montáži 
cítíte, jak hmoždinka "dobře táhne" a že ve stěně bezvadně drží.
- díky zubatým pojistkám proti protočení vás během montáže nepotká 
protivné uvolnění hmoždinky v otvoru.
- tvar krčku umožňuje snadné umístění vrutu a jeho bezpečné vedení 
během celé montáže.

23,89/ks
bez DPH

8x260 mm

PŘÍKLADY POUŽITÍ HMOŽDINEK DUOPOWER:

Objednací
číslo
15318
15542
13655
15309
13156
15302
13157
13602
13158
15326
13165
13618
13166
15311
15322
13603
15328
15394
13169
15310
15312
15304
15306
15305
15307

Velikost vrutu

3,5 x 16 mm
3,5 x 18 mm
3,5 x 20 mm
   4 x 16 mm
   4 x 20 mm
   4 x 25 mm
   4 x 30 mm
   4 x 35 mm
   4 x 40 mm
   4 x 45 mm
   4 x 50 mm
   4 x 55 mm
   4 x 60 mm
   4 x 70 mm
   5 x 35 mm
   5 x 40 mm
   5 x 45 mm
   5 x 50 mm
   5 x 60 mm
   5 x 70 mm
   5 x 80 mm
   5 x 90 mm

   5 x 100 mm
   5 x 110 mm
   5 x 120 mm

Cena za
1000 ks bez DPH

65,70
74,38
65,29
76,45
92,56
118,60
116,12
145,46
141,32
181,41
177,69
221,08
209,09
257,85
202,48
238,02
250,00
135,13
347,94
397,94
473,14
507,44
578,93
761,16
842,98

Zvýhodněná cena
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LEPIDLA, CHEMIE

DORUS KS 224/2 
- pro ruční olepovačky s manuálním 
posuvem dílců od 3 m/min.
- teplota na nanášecím válci 120–140 °C
- obj.č. 33758

Rakoll GXL 4 
- lepidlo s vynikající vodoodolností
- montážní lepení
- lepení spárovky a bloků
- lepení okenních hranolů a 
stavebních dílů při silném působení 
stékající, popř. kondensované vody
- obj.č. 96214 - 1kg
- obj.č. 31967 - 5kg
- obj.č. 31951 - 30kg

Rakoll ISARIT E1
- práškové močovino-
formaldehydové
lepidlo používané pro dýhování a 
lepení ve vyhřívaných lisech
- lepidlo se mísí s vodou, 
přičemž vytváří homogenní směs 
s vysokým obsahem sušiny
- obj.č. 31917

Rakoll ECO 3 
- lepidlo s dobrou vodoodolností
- pro vnitřní prostory s výskytem odtékající 
nebo zkondenzované vody,  dlouhodobé 
působení vzdušné vlhkosti 
- lepení spárovky z měkkého i tvrdého dřeva
- korpusové a montážní lepení
- výhodná cena
- obj.č. 64105 - 5kg
- obj.č. 64104 - 30kg

PONAL SUPER 3
- montážní lepení venkovní i 
vnitřní, okna   a dveře
- vysoká pevnost spojení 
- spoje odolné proti vodě a 
kolísání teplot
- průhledný lepený spoj 
- odolnost proti stárnutí 
- obj.č. 33570 - 0,75kg
- obj.č. 33580 - 5kg
- obj.č. 33563 - 30kg

DORUS 
- rychlé roztavení, pro pomalý posuv
· lepení hran při posuvu od 12 m/min.
- teplota na nanášecím válci 190–200 °C

KS 217 

- obj.č. 33695

DORUS 
- lepidlo s tenkým filmem, 

- teplota na nanášecím válci 190–200 °C

KS 351
ideální pro 

olepovačky s předfrézem

- obj.č. 98673

Čistič na hrany Leaquid 9
- speciální směs 
rozpouštědel pro čištění a 
odmaštění nábytkových 
hran a ploch
- obj.č. 32013 - 1 litr
- obj.č. 52217 - 5 litrů

1.697,-
bez DPH

25 kg

1.686,-
bez DPH

30 kg

352,-
bez DPH

5 kg

2.990,-
bez DPH

25 kg

2.150,-
bez DPH

25 kg

2.180,-
bez DPH

25 kg

547,-

429,-
bez DPH

5 kg

2.499,-

1.958,-
bez DPH

30 kg

Rakoll Express D3
- lepidlo s dobrou vodo odolností
- montážní lepení
-  pro vnitřní prostory s častým 
výskytem odtékající vody nebo 
zkondenzované vody / nebo 
dlouhodobé působení vyšší 
vzdušné vlhkosti 
- obj.č. 31947 - 5kg
- obj.č. 31945 - 30kg

1.931,-
bez DPH

30 kg

430,-
bez DPH

5 kg

Ponal PUR - LEIM Construct 
balení 420 g
- lepení při montážních pracích, 
lepení korpusů, plošné lepení, 
renovace dřeva, slepování 
dřevěných a savých materiálů s 
kovy a umělými hmotami. 
- mimořádně pevné spojení
- odolnost vůči vodě podle DIN 
EN 204/D4 
- obj.č. 33581

Nízko expanzní 
pistolová PU pěna 
Ceresit WhiteTeq 
T&S 750ml
- vyšší flexibilita, nižší 
expanze, lepší tepelná 
a zvuková izolace 
- od -5°C do 35°C
- obj.č. 31472

Pattex Chemoprén 
Extrém PROFI 
lepidlo
- speciální kontaktní 
lepidlo pro extrémně 
namáhané spoje s 
vyšší odolností.  
- obj.č. 96504 - 1 l
- obj.č. 96505 - 4,5 l

162,-

115,-
bez DPH

272,-
bez DPH

1 l

1.082,-
bez DPH

4,5 l

Pěna PUP 825 
- NÍZKOEXPANZNÍ 

 pistolová montážní pěna 
- obsah nádoby 825 ml
- vydatnost ve volném 
prostoru 50 l
- odolná proti stárnutí 
- obj.č. 05301

108,-
bez DPH

PONAL STATIK

- upevnění schodů, 

okenních parapetů, 

prahů a dveřních 

zárubní 

- možnost řezání po asi 

8 min

- zatížitelný po 20 min

- nepodléhá stárnutí

- možnost omítnout a 

přetřít 

- vytvrzuje nezávisle na 

vlhkosti vzduchu

- obj.č. 33557

222,-

183,-
bez DPH

ICEMA R 145/12   balení 1kg
- jednosložkové PU lepidlo 
neobsahující rozpouštědla
- montážní lepení dřevěných 
materiálů, kovů, nerezu, 
hliníku, PVC, ABS
- otevřená doba: bez 
postříkání vodou - cca 15 
minut
(při 20 °C,50 % vlhkosti) : při 
postříkání vodou - cca 7 minut
- obj.č. 39241 - 0,5 Kg 

ICEMA R 145/31 balení 1kg
 - otevřená doba: bez 
postříkání vodou - cca 45 
minut
(při 20 °C,50 % vlhkosti) : při 
postříkání vodou - cca 15 
minut

- obj.č. 31922 - 1 Kg

- obj.č. 31949 - ICEMA 31

247,-
bez DPH

1kg ICEMA 31

247,-
bez DPH

1kg ICEMA 12

Pattex Express Fix PL600
- je kompatibilní s mnoha 
podklady včetně cihel, keramiky, 
betonu, hobry, sádrové lepenky, 
překližky, kamenů, MDF 
(polotvrdá lepenka), PVC-U 
(neměkčené PVC), plasty 
- balení 375g
- pro interiér i exteriér
- aplikační teplota -10°C až 
+35°C
- obj.č. 33855

125,-

114,-
bez DPH

3.200,-
bez DPH

30 kg

Čistič PUP pěny
- obj.č. 05863 115,-

bez DPH

148,-
bez DPH

0,5 kg ICEMA 12

43,-

38,-
bez DPH

105,-
bez DPH

1 litr

553,-
bez DPH

5 litrů

Pistole na pěnu PG2000 
teflonová s nástavci
- teflonové tělo
- regulace množství pěny
- snadná údržba
- obj.č. 41131 329,-

bez DPH

Kontaktní lepidlo 
Conato Lam
- nižší zápach a 
zdravotní nezávadnost,
- široký rozsah volitelné 
šířky nánosu
- nízká spotřeba 
- obj.č. 73898 - 500ml
- obj.č. 38602 - 750ml

173,-
bez DPH

0,75 kg

587,-
bez DPH

5 kg

Rakoll Express PK
- rychle vytvrzující disperzní lepidlo 
s vysokým obsahem sušiny
- krátké lisovací časy
- lepidlo specifikace D2
- obj.č. 31908 - 5kg
- obj.č. 31920 - 30kg

345,-
bez DPH

Conato Lam 500ml

261,-
bez DPH

Conato Lam 750ml

194,-

161,-
bez DPH

Akrylový tmel CS 11
- bílý
- je vhodný k vyplnění 
spár mezi prvky ze 
dřeva, plastu, hliníku 
(ostění, rámy, 
parapety, lemovací 
lišty apod.) a zdivem 
nebo omítkou
- obj.č. 17726

2.603,-
bez DPH

30 kg

489,-
bez DPH

5 kg

Lepidlo Pattex One for All HT 440g
- je určeno do interiéru i exteriéru- lepí kov, sklo, zrcadlo, keramika, kámen, dřevo, sádrokarton, OSB, plast- balení 440g, barva - bílá- lepí a těsní savé i nasavé materiály, vytváří flexibilní, trvalý spoj- odolává teplu a vibracím

- okamžitá pevnost 350 kg/m2

- obj.č. 31751
148,-

119,-
bez DPH 63,-

bez DPH

Vodouředitelný tmel 
Holzpaste
- kvalitní tmel na dřevo
- po zaschnutí lze tmel 
brousit, obrábět  a 
lakovat

   Obj. číslo
      64970
      64971
      64972
      64973
      64974
      64975
      64976
      64977
      64978
      64979
      64980
      64981
      64982
      64983
      64984
      64985
      64986

Odstín
natur
smrk
borovice
buk
dub
modřín
dub střední
třešeň
ořech
mahagon 
mahagon tmavý
ořech tmavý
dub tmavý
bílá
černá
třešeň tmavá
olše

Lepidlo na spoj pracovní desky
- vysoce kvalitní, elastický a 
přetíratelný jednosložkový tmel
- speciální lepidlo na rohové i přímé 
spoje kuchyňských desek
- dostání v různých barvách
- objem lepidla - 10 g
- obj.č. 16372 - bílá
            16328 - hnědá
            16375 - šedá
            16374 - černá

  39,-
bez DPH

 121,-
bez DPH

1 kg

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 
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 BROUŠENÍ LIŠT BRUSNO - ŘEZNÝ KOTOUČ

BRUSIVO

Max. tloušťku 
kotouče může být 
až 100 mm.

cena  (za 10 mm 
tlouštky kotouče)

3009 3010 3033 F17

univerzální     
  +  MDF

měkké 
dřeviny

přebroušení 
       laku

leštění 
  laku

316 Kč794 Kč794 Kč794 Kč

označení 

použití

Čistič zaneseného brusiva
- materiál pryž
- rozměr cca   5  25 
- obj.č. 17451

20 x 2 x 1 mm

Brusné pásy 1919+ SIAWOOD
- vysoký úběr a dlouhá životnost pásů, díky 
kontrolovanému nanášení zrna
- nízká přilnavost odbroušeného prachu na 
brusném pásu, obrobku
i na brusce, díky antistatickým vlastnostem 
pásu
- velmi kvalitní spoj pásu

Akční ceny vybraných rozměrů širokých pásů: SLEVA20 - 30%

Grafitová podložka 
na plátně
- šíře 150 mm 
- obj.č. 19768

Multiděrový systém FiboTec
- trojnásobně vyšší výkon než se standardním děrováním
- až o 35 % rychlejší a větší úběr materiálu
- 3x delší doba životnosti díky lepšímu odsávání a 
menšímu zanášení

Materiál 1960 SIAREX,FiboTec

VÁLEC BRUSNÝ 
- skládá z jednotlivých 

 
- vhodný na čelní broušení obrysů 
a křivek
- snadná výměna brusného obalu, 
rychlé upnutí, nepálí broušený 
povrch. 
- upínací průměr 30 mm
- obj.č. 74694 - 60 mm
- obj.č. 10130 - 80 mm
- obj.č. 55281 - 120 mm

elastických kotoučů

175,-
bez DPH

za 1 m

622,-
bez DPH

Ć  120 mm

517,-
bez DPH

Ć  80 mm

45,-
bez DPH

1.112,-
bez DPH

Akce

32182
32190
32191
32181
32192
32180
32179

Obj. č.

150x10
150x15
150x20
150x25
150x30
150x35
150x40

Rozměr v
mm

794,-
1192,-
1588,-
1986,-
2383,-
2780,-
3177,-

Akční 
cena

3009
3009
3009
3009
3009
3009
3009

Typ

Kotouč brusný / řezný Woodcarver Gold + brusná diamantová 
stopka zdarma
Tímto kotoučem určeným do úhlové brusky se dá řezat, dlabat, 
zabrušovat, restaurovat starý nábytek. Je vhodný pro řevořezbáře, 
tesaře, kutily. Profil zubu kotouče je stejný jako u zubu řetězové pily a dá 
se tak i ostřit. - obj.č. 96878
- volitelné příslušenství: 4 stupňový diamantový pilník pro ostření pilových 
řetězů / kotoučů Woodcarver obj.č. 97500 / cena 545,- Kč bez DPH

Ukázky použití na

Profilovací kotouče je 
možné vytvarovat 
na spodní frézce do 
jakéhokoliv tvaru 
jednoduchým 
zkopírováním lišty.

Více informací ohledně 
způsobu použití 
naleznete na e-shopu.

FLEXIBILNÍ brusná role
- velmi přizpůsobivá k 
zaoblením bez nebezpečí 
probroušení
- zadní strana z pěnové 
hmoty pro lepší rozložení 
tlaku
- dlouhá životnost
- vysoký úběr
- šíře 115 mm
- zrnitost: 80 /100 / 120 / 
150 / 180 / 220
- pro ruční broušení
Laků, dřeva, lišt, atd.

481,-
bez DPH

Ć  60 mm

Suchý zip na podložné talíře
- obj.č. 52398 - 125 mm
- obj.č. 03226 - 150 mm

32186
32185
32184
32187
32183
32188
32189

obj. č.

150x10
150x15
150x20
150x25
150x30
150x35
150x40

Rozměr v
mm

794,-
1192,-
1588,-
1986,-
2383,-
2870,-
3177,-

Cena bez 
DPH

3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010

Typ

32186
32185
32184
32187
32183
32188
32189

Obj. č.

150x10
150x15
150x20
150x25
150x30
150x35
150x40

Rozměr v
mm

794,-
1192,-
1588,-
1986,-
2383,-
2779,-
3177,-

Akční 
cena

3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010

Typ

*Ceny zrnitostí P80-P150 jsou stejné!
*Další rozměry a zrnitosti pásů na vyžádání.

*Ceny zrnitostí P80-P150 jsou stejné!
*Další rozměry a zrnitosti pásků na vyžádání.

74,-
bez DPH

150 mm

Materiál 1950 SIAREX,FiboTec

-  je určený především 
pro broušení plastů, korianu, tmelů a dřeva. 
- má agresivnější zrno (více vydrží)

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

*Další rozměry a zrnitosti kotoučků na vyžádání.

1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960

1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950

Materiál

P 40
P 60
P 80

P 100
P 120
P 150
P 180
P 220
P 240

P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 240
P 320
P 400
P 600

Zrnitost

23532
23533
31481
74002
34174
34175
32121
35276
31644

31508
31509
23521
31510
32037
32011
73725
73726
73727

Obj.č.

150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

Průměr Akční cena 
za kus
10,20
9,20
9,20
9,20
9,20
9,20
9,20
9,20
9,20

10,16 
9,59
9,59
9,59
9,59
9,59
9,59
9,59
9,59

40358
74245

19681
20659
19688
20569

Obj. č.

74185

650x1900
930x1900

1010x1900
1030x1900
1120x1900
1330x1900

Rozměr v mm

950x1900

P80
P80
P80
P80
P80
P80
P80

Zrnitost

367,-
454,-

491,-
501,-
544,-
647,-

Akční 
cena

477,-

2951
2951
2951
2951
2951
2951

Materiál

P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 220

Zrnitost

74251
99061
31456
74252
74192
74193

Obj.č.

115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm

Šíře Akční cena 
za 1m
92,-
92,-
92,-
92,-
92,-
92,-

19719
74019
13903
74029

Obj. č.

75x457
75x533

100x560
100x610

Rozměr v mm

P80
P80
P80
P80

Zrnitost

24,80
26,50
37,20
33,10

Akční cena 
za 1ks

V nabídce 
též

brusné 
obaly.

P 60
P 100
P 180
P 220

Zrnitost
     P 60

P 80
P 100
P 180
P 220

Zrnitost
76408
76409
76410
39402

Poduška
76403
76402
76404
13963
76405

Kostka Kombi blok
76406
76407

Zrnitost
P 60

P 100

12,40
bez DPH

kostka

11,57
bez DPH

poduška

Brusná kostka / kombi blok
- opatřená brusným zrnem ze 
čtyř stran
- rozměr 68 x 97 x 27 mm

Brusná poduška
- opatřená brusným zrnem ze 
dvou stran
- rozměr 97 x 120 x 12 mm

16,53
bez DPH

kombi blok

65,-
bez DPH

125 mm

1950
1950
1950
1950
1950
1950

Materiál

P 40
P 60
P 80

P 100
P 120
P 150

Zrnitost

68582
10202
30297
68583
30298
10205

Obj.č.

150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

Průměr Akční cena 
za kus
12,31
11,49
11,07
10,66
10,66
10,66

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 

Brusné kotouoče vhodné 
pro brusky FESTOOL, BOSCH a podobně
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA

Společnost vyrábí široký sortiment nátěrových hmot na dřevo a nábytek pro profesionální použití. Firma 
1971. Sídlo a výrobní závod firmy sa nachází v Itálii ve městě Peseggia, blízko Benátek. V roce 1993 se stala ICLA součástí 
společnosti Akzo Nobel. 

 ICLA byla založená v roce 

WZ 768.15  
- špičkový podlahový lak polomatný
- zvýšená mechanická odolnost proti 
otěru
- aplikace stříkáním
- lze vrstvit na sebe, rychle schnoucí
- vhodný i na exponované plochy nábytku
- obj.č. 31210

- tužidlo: C140 100%
- obj.č. 31219

PF 222
- transparentní základní lak 
univerzální jak pro otevřený i zavřený 
pór, rychlé schnutí a dobrá 
brousitelnost. S tužidlem C505 vyšší 
tvrdost.
- obj.č. 31131

PO 238.30
- univerzální vrchní lak pro zavřené i 
otevřené póry,  vynikající tvrdost a 
hladkost, rychlá polymerace, možnost 
dodání ve stupni matu 10 – 90.
- obj.č. 99126

PROFESIONÁLNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY NA DŘEVO A NÁBYTEK:

PO822.25 
- velmi univerzální 
a oblíbený  
nitropolyuretanový 
lak s dlouhou 
dobou 
zpracovatelnosti
- bez nutnosti 
tužení
- možnost 
vrstvení, jednou 
jako základ a pak 
jako vrch
- tužidlo C 136
- obj.č. 31157

TEAKOVÝ OLEJ CIRANOVA 
- směs lněných, terpentýnových, levandulových 
olejů a bezaromatových rozpouštědel
- je vynikající ochranou pro zahradní nábytek, 
zvláště pro exotické dřeviny, nebo akát, NENÍ 
vhodný pro dub

2- vydatnost cca 10 m  /L
- obj.č. 25254 1L / 30581 5L

BEZBARVÝ

VOSKOVÝ OLEJ CIRANOVA, bezbarvý
- směs přírodních olejů a vosků pro 
úpravu dřevěných podlah
- je plně biologicky odbouratelný. 
- vyrábí se v dalších barevných odstínech

2- vydatnost 30 m  /L
- obj.č. 98608 1L / 25253 5L 

BÍLÝ

Drásaný dub s 
vytíráním a 
přeolejováním

PARKETOVÝ OLEJ CIRANOVA, bílý
- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další 
dřevěné prvky 
- pro ruční nanášení válečkem nebo 
štětcem 
- vydatnost: 16 až 20 m2 z litru
- obj.č. 96001 1L / 96012 5L 

Lakovací váleček BLAUFADEN 
- pro syntetické, epoxydové a 
dvousložkové laky
- 13 mm vlas, lepený, nepouští chlup 
- s odolností vůči ředidlům
- obj.č. 97344

To nejlepší pro podlahy! Tvrdý voskový olej 
Original - podlahový
- nyní výběr 4 stupně 
lesku
- odolný vůči ošlapání 
,trvale zatížitelný a 
mimořádně odolný
- odpuzuje vodu, 
nečistoty, je odolný vůči 
vínu, pivu, cole, kávě atd.
- 2 nátěry, žádný 
základní nátěr, žádné 
mezibroušení
- balení 0,375, 0,75, 
2,50, 10 a 25 litrů
- vydatnost 1 litr na cca 
12 m2 při dvou nátěrech

Dekorační vosk transparentní 
- transparentní nátěr na stěny, 
dveře, podlahy, lišty, trámy, na 
nábytek a 

.
- dřevo získá odolný povrch s 
hedvábným leskem
- odolný vůči oděru, odpuzuje 
vodu, je odolný vůči chemikáliím 
používaným v domácnosti
- do místností s vysokou 
vlhkostí vzduchu (např. 
koupelna nebo kuchyň)
- balení 0,125, 0,375, 0,75 a 
2,50 litru
- vydatnost 1 litr /cca 20 m2
- dodáváno v 25 odstínech!!!

dětské hračky 
zvláště doporučeno

Ochranná olejová lazura
- na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, 
balkóny, ploty, dřevěné terasy...
- penetrace a lazura v jednom nátěru
- odpouzuje vodu a je mimořádně odolná vůči 
povětrnostním vlivům a UV záření
- prodyšný povrch s otevřenými póry je 
preventivně chráněn proti napadení plísní, řasou 
a houbou
- dřevo bez povrchové úpravy dva nátěry, v 
případě renovace jeden nátěr na očištěný povrch 
bez obrušování!
- balení 0,125, 0,75, 2,50 a 25 litrů.
- vydatnost při jednom nátěru 1 litr / cca 26 m2
- dodáváno v 18 odstínech!!!

2.073,-
bez DPH

2,5 L

724,-
bez DPH

0,75L765,-
bez DPH

0,75L

2.315,-
bez DPH

2,5 L

288,-
bez DPH

1 L

1.128,-
bez DPH

5 L

PARKETOVÝ OLEJ CIRANOVA, bezbarvý

- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další 

dřevěné prvky 

- pro ruční nanášení válečkem nebo štětcem 

- vydatnost: 16 až 20 m2 z litru

- obj.č. 96003 1L / 96002 5L 

1.713,-
bez DPH

5 L

440,-
bez DPH

1 L

2.028,-
bez DPH

5 L

483,-
bez DPH

1 L

1.959,-
bez DPH

5 L

445,-
bez DPH

1 L

82,-
bez DPH

Šířka 250 mm

2.191,-
bez DPH

2,5 L

57287
57288
57290
57291
57292
57293

Obj. č.

0,75 l
2,5 l

0,75 l
2,5 l

0,75 l
2,5 l

Objem 
balení

765-
2315,-
765,-

2315,-
765,-

2315,-

Cena bez 
DPH

3032 hebvábný polomat
3032 hebvábný polomat

3062 mat
3062 mat

3065 matný plus
3065 matný plus

Odstín

*Kompletní sortiment naleznete na eshopu!

57303
35525
57306
35529
57312
35536

Obj. č.

0,75 l
2,5 l

0,75 l
2,5 l

0,75 l
2,5 l

Objem 
balení

724,-
2191,-
724,-

2191,-
724,-

2191,-

Cena bez 
DPH

3111 bílá
3111 bílá

3136 bříza
3136 bříza
3164 dub
3164 dub

Odstín

*Kompletní sortiment naleznete na eshopu!

57344
52933
57337
36427
57341
93361
52914

Obj. č.

0,75 l
2,5 l

0,75 l
2,5 l

0,75 l
2,5 l
25 l

Objem 
balení

685,-
2073,-
685,-
2073-
685,-

2073,-
18675,-

Cena bez 
DPH

728 cedr
728 cedr

700 borovice
700 borovice

708 týk
708 týk

707 ořech

Odstín

*Kompletní sortiment naleznete na eshopu!

685,-
bez DPH

0,75L

Terasový olej - exotické dřeviny
- do vnějších prostor - polomatné
- chrání, ošetřují a zkrášlují zahradní 
nábytek a dřevěné plochy z mnoha 
ušlechtilých dřevin
- vyhlazují povrch dřeva a odpuzují 
vodu a nečistoty
- balení 0,75, 2,50 a 25 litrů.
- vydatnost 1 litr na cca 12 m2 při 
dvou nátěrech
- dodáváno v 10 odstínech!!!

57328
57329
52955
52975
57326
57327

Obj. č.

0,75 l
2,5 l

0,75 l
2,5 l

0,75 l
2,5 l

Objem 
balení

693,-
1646,-
693,-

1646,-
693,-

1646,-

Cena bez 
DPH

009 modřín
009 modřín

007 týk
007 týk

006 bangkirai
006 bangkirai

Odstín

*Kompletní sortiment naleznete na eshopu!

693,-
bez DPH

0,75L

1.646,-
bez DPH

2,5 L

695,-
bez DPH

5 L PO 822.25

990,-
bez DPH

5 L WZ 768.15

990,-
bez DPH

5 L C 140

575,-
bez DPH

5 L PF 222

815,-
bez DPH

5 L PO 238.30

Stětec pro olejové nátěry plochý profi

- z přírodních vlasů

-obj.č. - 57347 - 1,5" / 40 mm - 59,-

           - 40459 - 2,0" / 50 mm - 84,-

           - 57348 - 2,5" / 60 mm - 98,-

           - 57349 - 3,5" / 90 mm - 150,-

           - 57350 - 220 mm - 600,-

Štětec lazurovací, tmavá štětina, plastová 

rukojeť

- obj.č. 96436 - 1,5" / 40mm - 36,-

96437 - 2,0" / 50mm -  

96438 - 2,5" / 60mm - 55- obj.č. 
 46,-

- obj.č. 
,-

Registrací na

ještě nižší 
ceny

www.simek.eu
získejte 


