
Tuto nabídku a dalších 

více jak 7000 výrobků 

nakoupíte v e-shopu!

E-SHOP
Vše pro truhláře

PRODEJ

SERVIS

PŮJČOVNA

Sada tří vysoce kvalitních rýsovacích přípravků
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

Podávací zařízení STEFF 2044
- čtyři podávací kola 
- motor 0,8 kW
- rozměr kol 120 x 60 mm
- čtyři rychlosti posuvu 4, 8 , 11 , 22 m/min
- robustní konsttrukce a výkonný motor zaručí   
  vysokou stabilitu a plynulý chod při podávání  
  dlouhých a těžkých dílců
- čtyři odpružená podávací kola ideálně rozloží  
  přítlačnou sílu na materiál a zajistí precizní 
  opracování frézovaných kusů, bez náběhových hran
- obj.č. 58002

24.079,-

22.131,-
včetně DPH

AKČNÍ NABÍDKA PODZIM 2016 

www.simek.eu

2.299,-

1.890,-
včetně DPH

Laserový dálkoměr GLM 30

- jednoduchá obsluha jedním           
  tlačítkem

- měřicí rozsah 0,15 – 30 m

- automatické vypnutí 5 min.
- hmotnost, cca 0,1 kg
- rozměry 105x41x24 mm
- výdrž baterií, cca 5.000 měření 
- ochrana proti prachu a stříkající   
  vodě, IP 54
- obj.č. 00925

Kotouč brusný / řezný   Woodcarver Gold - 115x22 mm
- tímto kotoučem určeným do úhlové brusky je možno řezat,     
  dlabat, zabrušovat, restaurovat starý nábytek
- je vhodný pro dřevořezbáře, tesaře, kutily
- profil zubu kotouče je stejný jako u zubu řetězové pily 
  a lze jej tak i ostřit.
- předností je především jeho bezpečnost
- obj.č. 96878

1.790,-

1.390,-
včetně DPH

7.590,-

5.990,-
včetně DPH

Aku vrtačka DDF453SYJ
- 2x Li-Ion aku18V / 1,5 Ah
- rozsah sklíčidla 1,5 - 13 mm
- kroutící moment tvrdý  42 Nm
- kroutící moment měkký 27 Nm
- hmotnost 1,6 kg
- 1.stupeň: otáčky 0-400 ot/min, 
- 2.stupeň: otáčky 0-1.300 ot/min
- v systaineru
- obj.č. 39178

2.833,-

2.408,-
včetně DPH

Letákové položky najdete 

jednoduše zadáním 

objednacího čísla.

Ukázky použití na

K NÁKUPU

DÁREK

6 x Pilsner Urquell 0,5L v plechu 

ZDARMA ke každému nákupu 

nad 10.000 Kč



Excentrická bruska 
ETS 150/5 EQ
- příkon 310 W
- brusný zdvih 5 mm
- hmotnost jen 1,8 kg
- obj.č. 82916
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Změna cen a technických parametrů vyhrazena.

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platné do 31.12.2016. 

Univerzální nabíječka 
TCL 3 230-240 V
- nabíjecí proud: 3.0 A 
- určeno pro všechny 
aku články Festool 
(12V / 14,4V / 18V)
- NiCd, NiMH a Li-Ion
- obj.č. 32100

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

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 Narex VYS 21-01
- příkon 1250 W
- objemový proud 3600 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 21 000 Pa
- objem nádoby 20 L
- obj.č. 17868

Aku šroubovák T 18+3 Li-Basic
- bez akumulátoru
- napětí 18V
- průměr vrtání ocel/dřevo: 13/45 mm
- max. krouticí moment ocel/dřevo:
50/30 Nm
- hmotnost s aku: 1,7 kg 
- obj.č. 85080

Jednoruční hoblík EHL 65 EQ Plus
- příkon 
- šířka záběru 65 mm
- maximální hloubka hoblování 4 mm a 
hloubka drážky 23 mm
- spirálový nůž umožňuje výrazně tišší práci
- pouze 2,4 kg
- v systaineru
- obj.č. 02163

720 W

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. 96785

Mobilní vysavač CLEANTEC 
CTL 26 E AC
- příkon 350-1200 W
- objemový proud 3900 l/min
- spínací automatika pro elektronářadí 
max. 2400W
- objem nádoby / filtračního vaku 26/24 L
- obj.č. 96688

Ponorná pila TS 55 EBQ-PLUS-FS
- příkon 1200 W

-1- otáčky 2000-5000  min  
- průměr pil.kotouče 160 mm
- hloubka řezu 0-55 mm
- v systaineru s vodicí lištou FS 1400/2
- obj.č. 94364

2.075,-
včetně DPH

Aku příklepový šroubovák PDC 18/4 
Li-Basic
- bez akumulátoru
- 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

Horní frézka Narex
EFH 36-E9
- p
- ø kleštiny 8 mm 
- rozsah nastevní hloubky 0–50 mm 
- max. ø tvarové frézy 36 mm
- ot. naprázdno 8 000–25 000 /min  
- obj.č. 55528

říkon 1010 W 

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

17.537,-

14.200,-
včetně DPH

9.184,-

7.806,-
včetně DPH

10.515,-

8.938,-
včetně DPH

18.634,-

15.839,-
včetně DPH

9.384,-

7.976,-
včetně DPH

24.924,-

21.185,-
včetně DPH

4.490,-

3.890,-
včetně DPH

6.988,-

5.950,-
včetně DPH

Aku článek BPC 18 
5.2 Ah-Li Ion
- napětí 18V
- kapacita 5,2 Ah
- obj.č. 09125

1.629,-

1.385,-
včetně DPH

Mobilní vysavač Narex VYS 25-21
- příkon 1500 W
- objemový proud 3700 l/min
- max. příkon připojeného zařízení: 2 400 W
- sací výkon 23 500 Pa
- objem nádoby 25 L
- obj.č. 00402

70.470,-

59.900,-
včetně DPH

3.161,-

2.634,-
včetně DPH

7.555,-

6.422,-
včetně DPH

9.547,-

8.115,-
včetně DPH

Aku přímočará pila CARVEX PSC 420 Li 18 
BASIC
- napětí aku + kapacita 18V, 5,2Ah- hloubka řezu ve dřevě 120 mm- hloubka řezu - ocel 10 mm- hloubka řezu - neželezný kov 20 mm- hmotnost jen 2,4 kg- v systaineru

- obj.č. 85159

10.715,-

9.108,-
včetně DPH

20.931,-

17.791,-
včetně DPH

Průmyslový vysavač CTL MINI
- příkon 400-1200 W
- objemový proud 2800 l/min
- spínací automatika pro elektronářadí 
max. 2400W
- vhodný na suché i mokré sání
- objem nádoby / filtračního vaku 10/7,5 L
- obj.č. 54456

11.913,-

10.126,-
včetně DPH

6.690,-

5.599,-
včetně DPH

19.400,-

16.490,-
včetně 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

Modulová hranová frézka MFK 
700 EQ/B-Plus
- příkon 720 W
- max. průměr frézy 32 mm
- průměr kleštiny 6-8 mm
- hmotnost 1,9 kg
- v systaineru
- obj.č. 99842

11.647,-

9.900,-
včetně DPH

ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ

Elektrická vrtačka DR 18/4 E FFP-Plus
- vrtačka, výkonný šroubovák, úhlová vrtačka, 
úhlový šroubovák a stavební šroubovák 
- příkon 705 W / 230 V
- 4 rychlostní stupně 0-4000 ot/min
- hmotnost 1,7 kg
- obj.č. 73677

10.714,-

9.108,-
včetně DPH

Více akčních 
výrobků

naleznete na
www.simek.eu

K NÁKUPU

nad 10.000 Kč

pivo ZDARMA
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Změna cen a technických parametrů vyhrazena.

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platné do 31.12.2016. 

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

Elektrická řetězová pila 
UC4041AX1
- příkon 1800 W
- délka lišty 40 cm
- hmotnost 4,7 kg
- rozteč řetězu 3/8 " 

 - obj.č.  75564

DOPORUČUJEME

Elektrická řetězová pila 
UC3541A
- příkon 1800
- délka lišty 35 cm
- hmotnost 4,7 kg
- rozteč řetězu 3/8 " 

 W

- obj.č. 75570

2.158,-
včetně DPH

Li-ION 
baterie

Aku vrtací šroubovák 
6271 DWPE
- 2x akumulátor 12V/1,3Ah
- rozsah sklíčidla 0,8 – 10 mm
- kroutící moment tvrdý 30 Nm
                         měkký 18 Nm
- obj.č. 54840

DOPORUČUJEME

Aku vrtací šroubovákDDF453SYE
- 2x Li-Ion aku 18V / 1,5 Ah- rozsah sklíčidla 1,5 - 13 mm - kroutící moment tvrdý 42 Nm                          měkký 27 Nm

 

- obj.č. 73954

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

HP2051HJ
příkon 720 W

 obj.č. 73616

DOPORUČUJEME

Sada vrtáků a sekáčů 
- 12 ks vrtáků 5-14 mm 
- 5 ks sekáčů (různé druhy)
- upínání SDS plus 
- v hliníkovém kufru

D-19180

- obj.č. 98634

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

DOPORUČUJEME

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

HR2470T včetně
2 ks sklíčidel

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

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 

Ruční kotoučová pila 5604R
- příkon 950 W
- pilový kotouč (Ø) 165 mm
- hloubka řezu při 0° 54 mm 
                      při 45° 35 mm
- obj.č. 54343

Úhlová bruska GA9020 230mm
- příkon 2200 W 
- otáčky naprázdno 6.600 min-1
- brusný kotouč (Ø) 230 mm
- hmotnost 5,8 kg
- obj.č. 54745

Pokosová pila LS1016
- příkon 1 510 W
- prořez: při 90° max. 91 × 310 mm
              při 45° max. 91 × 220 mm
- pilový kotouč 260 x 30 mm
- obj.č. 42003

Hoblík KP0810
- příkon 850 W 
- šířka hoblíku 82 mm 
- plynulý odběr třísek 0 - 4 mm 
- hloubka drážky 0 - 25 mm
- hmotnost 3,4 kg
- obj.č. 68116

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

Horní frézka RP1800FXJ
- příkon 1850 W 
- otáčky 22.000 min-1
- výška zdvihu 0-70 mm
- upínání nástroje 8 a 12 mm
- v systaineru
- obj.č. 31464

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

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

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

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

Jednoruční - ohraňovací 
frézka 3710
- příkon 530 W 
- otáčky 35.000 min-1
- upínání nástroje 6 mm
- hmotnost 1,6 kg 
- obj.č. 93973

Aku vrtací šroubovák
DDF456RF3J
- 3x Li-Ion aku 18V / 3,0 Ah
- rozsah sklíčidla 1,5 - 13 mm 
- kroutící moment tvrdý 50 Nm 
                         měkký 36 Nm
- v systaineru
-

 

 obj.č. 39624

6.690,-
včetně DPH

Li-ION 
baterie

6.690,-
včetně DPH

Náhradní kotouč pro
    SP6000 a 5604
  Ø 165x20mm, Z48
- obj.č. 15639

5.190,-

4.390,-
včetně DPH

12.990,-

9.990,-
včetně DPH

2.890,-

1.890,-
včetně DPH

8.290,-

6.600,-
včetně DPH

5.990,-

5.090,-
včetně DPH

12.490,-

7.990,-
včetně DPH

2.650,-
včetně DPH

4.690,-

3.190,-
včetně DPH

988,-

820,-
včetně DPH

2.390,-

1.990,-
včetně DPH

8.290,-

6.790,-
včetně DPH

3.390,-

2.850,-
včetně DPH

21.190,-

16.990,-
včetně DPH

857,-
včetně DPH10.990,-

7.790,-
včetně DPH

6.790,-

5.790,-
včetně DPH

14.990,-

11.390,-
včetně DPH

3.690,-

2.990,-
včetně DPH

5.790,-

4.650,-
včetně DPH

Vodící lišta 
Makita 1400 mm
- obj.č. 97508

Vrtačka DP4003
- příkon 750 W
- rozsah upínání sklíčidla: 
1,5 - 13 mm  
- kroutící moment max.: 73 Nm
- obj.č. 54506

7.780,-

6.590,-
včetně DPH

3.290,-

2.790,-
včetně DPH

Kombinovaná frézka RT0700C- příkon 710 W
- upínání nástroje 6-8 mm- hmotnost 1,8 kg- v balení kleština na 8 mm- obj.č. 03458

3.430,-

2.950,-
včetně DPH

10.690,-

8.990,-
včetně DPH

2.100,-
včetně DPH

HR 2470T s 

výměnným sklíčidlem

4.890,-
včetně DPH

Více akčních 
výrobků

naleznete na
www.simek.eu

5.990,-

5.100,-
včetně DPH

ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ

včetně
2 ks řetězů

Kartáčová bruska 9741
- otáčky kartáče 3.500 ot/min
- příkon 860W
- rozměr kartáče 100x120 mm 
- vrtání válce pr. 12,9 mm
- obj.č. 06554

13.990,-

11.390,-
včetně DPH
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Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platné do 31.12.2016. 

Aku šroubovák GSR 10,8-2-LI
- nabíječka, 2x Li-Ion akumulátor 
2,0 Ah, napětí 10,8 V
- kroutící moment 15 / 30 Nm
- integrované diodové světlo 
- rozsah sklíčidla 1-10 mm
- hmotnost vč. baterie 0,95 kg
- obj.č. 39111

Okružní pila GKS 190 
Professional 
- příkon 1.400 W
- naklopení kotouče 0°-56°
- pilový kotouč 190 mm
- hloubka řezu 70mm
- obj.č. 25421

Úhlová bruska GWS 850 CE
- příkon 850 W
- otáčky 2800 - 11.000 min-1
- průměr brus. kot. 125 mm
- hmotnost 1,9 kg
- obj.č. 07669

Vrtací kladivo GBH 2-26 DRE
- příkon 800 W
- upínání nástrojů SDS-Plus
- rázová energie, max. 2,7 J
- hmotnost 2,7 kg
- obj.č. 55497

Kombinované kladivo KHE 2444
- příkon 800 W
- 
- intenzita úderu 2,3 J
- upínání SDS-Plus
- hmotnost 2,4 kg

max. počet úderů 5.400 min

- obj.č. 74522

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

Příklepová vrtačka SBE650
- příkon 650 W

- 
- hmotnost 1,7 kg

- sklíčidlo 1,5-13mm
- počet otáček: 2.800 /min. 

- obj.č. 74699

sada příslušenství v kufru

Pokosová pila KGS 216 M
- příkon 1500 W
- laserový ukazatel řezu, osvětlení 
- délka řezu 305 mm, 
- hloubka řezu 65 mm
- pilový kotouč 216x30 mm
- obj.č. 30453

Lamello Classic X
- 
-přesná, spolehlivá, s dlouhou 
životností
-stavitelná hloubka s 6 polohami
- přední stavitelný stůl 0-90 , 22,5 , 

, 67,5

originál lamelovací frézka

° °
45° °

- obj.č. 00147

- centrální aretace pro snadnou 
výměnu nástroje
- výkon 780 W (nově silnější motor)
- v kartonu

Lamello Zeta P2
- 
- max. hloubka frézování 20 mm
- nový systém spojování tvz. P 
spojem viz obrázek

- možnost spojování i klasickými 
„lamelkamy”

v dřevěném kufru

originál lamelovací frézka

- extrémně rychlý spojovací 
systém

- výkon 800 W
- 
- obj.č. 30370

Pokosová pila KGS 254 M
- laser k přesnému vyznačení řezu
- příkon 1800 W
- délka řezu 305 mm
- hloubka řezu 90 mm
- pilový kotouč 254x30 mm
- obj.č. 03390

FEIN MULTIMASTER „TOP”
- univerzální systém na výstavbu a 
renovaci s širokou výbavou příslušenství, 
- v praktickém kufru
- příkon 350 W
- počet kmitů 11.000 - 20.000 1/min 
- upínání nástroje systém QuickIN
- 5 bimetal pilek v ceně ZDARMA
- obj.č. 57132

Excentrická bruska 
PEX 220 A
- brusný talíř 125 mm 
- příkon 220 W
- otáčky 24.000 min-1 
- hmotnost 1,4 kg
- obj.č. 07997

Multifunkční bruska PMF 190 E
- univerzální systém na výstavbu a 
renovaci
- výborný poměr ceny a výkonu
- příkon 190 W
- počet kmitů 21.000 1/min 
- obj.č. 93465

Elektrická vrtačka 6413
- příkon 450 W
- otáčky naprázdno: 0 - 3.400 min-1 
- rozsah upínání sklíčidla: 1,5 - 10 
mm 
- hmotnost: 1,3 kg 
- obj.č. 75851

6.520,-

5.390,-
včetně DPH

2.530,-

2.090,-
včetně DPH

8.457,-

7.350,-
včetně DPH

6.080,-

5.289,-
včetně DPH

2.202,-

1.950,-
včetně DPH

4.990,-

4.250-
včetně DPH

4.730,-

4.100,-
včetně DPH

4.290,-

3.550,-
včetně DPH

4.585,-

4.090,-
včetně DPH

2.780,-

2.449,-
včetně DPH

9.413,-

7.493,-
včetně DPH

19.990,-

17.414,-
včetně DPH

43.909,-
včetně DPH

Úhlová bruska WX 2000 230mm
- příkon 2000 W 
- otáčky naprázdno: 6.600 min-1
- brusný kotouč (Ø): 230 mm
- hmotnost 5,8 kg
- obj.č. 74716

Hoblík GHO 15-82 
Professional
- p
- otáčky: 16000 min-1  
- šíře záběru: 82 mm 

říkon 600 W

- obj.č. 41655

4.102,-

3.290,-
včetně DPH

4.340,-

3.190,-
včetně DPH

Pásová bruska PBS 75 A
- příkon 710 W 
- rozměr brusného pásu 75 x 533 mm
- otáčky 350 min-1 
- hmotnost 3,4 kg
- obj.č. 32150

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

Úhlová bruska GA5030 125mm
- příkon 720 W
- otáčky max. 11000 min-1
- průměr brus. kot. 125 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 39094

1.590,-

1.490,-
včetně DPH

3.980,-

3.290,-
včetně DPH

3.360,-

2.990,-
včetně DPH

Více akčních 
výrobků

naleznete na
www.simek.eu

2.190,-

1.490,-
včetně DPH

Orignál je jenom jeden, FEIN!

5.490,-
včetně DPH

Aku šroubovák GSR 18-2-LI- 
, 2,0 Ah / 18 V- kroutící moment 63 / 24 Nm- upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm- otáčky 0-500/1900 

2x akumulátor

min-1- obj.č. 00355

4.790,-
včetně DPH

Aku šroubovák GSR 14-2-LI 
- , 2,0 Ah / 18 V
- kroutící moment 59 / 21 Nm
- upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm
- otáčky 0-500/1900 

2x akumulátor

min-1
- obj.č. 00356

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

380,-

299,-
včetně DPH

3.957,-

3.390,-
včetně DPH

ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ

V KUFRU

V KUFRU
V KUFRU

K NÁKUPU

nad 10.000 Kč

pivo ZDARMA
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Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platné do 31.12.2016. 

Kompresor UNM-
STS 660-10-270
- plnící
520 l/min  
- vzdušník 270 l
- tlak 10 Bar
- příkon 4kW / 
400V
- hmotnost 170 kg
- obj.č. 95504

 množství 

Kompresor 
UNM 260-10-50 W
- plnící množství 160  
- vzdušník 50 l
- tlak 10 Bar
- příkon 1,5 kW / 230V
- hmotnost 39 kg
- s redukčním ventilem a 
filtrem pro vyčištěný vzduch
- obj.č. 33605

l/min

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 
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

Více akčních 
výrobků

naleznete na
www.simek.eu

Ruční kladivo A11
- pro sponky 6-10 mm
- šířka spony 10,65 mm
- typ spony 345
- hmotnost 1,04 kg
- pro instalaci parozábran, atd. 
- obj.č. 34133

VYBRANÉ ROZMĚRY SPON:
L = 11 mm, bal. 600 ks = cena 
73 Kč
- obj.č. 75723

Čalounická sponkovačka A8016V
- pro spony 4 - 16 mm
- šířka spony 12,95 mm
- typ spony 338
- hmotnost 0,9 kg

- celokovová pro profesionální použití
- obj.č. 57259

- pro upevňování zad skříněk

VYBRANÉ ROZMĚRY SPON:
L = 12 mm, bal. 7840 ks = cena 178 Kč
obj.č. 73762
L = 16 mm, bal. 6440 ks = cena 189 Kč
obj.č. 31403 

1.397,-
včetně DPH

DOPORUČUJEME

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

- varianta na 230V - 13.793 Kč- obj.č. 95505 / 96737

Kombinovaná ruční sponkovačka 
Z3-53
- sponky do délky 14 mm, typ 530
- šířka sponky 11,45 mm
- hřebíčky typ 12, piny typ 10 do 15mm
- hmotnost 0,90 kg
- doraz pro přesné umístění sponky od 
hrany materiálu
- obj.č. 40451

VYBRANÉ ROZMĚRY SPON:
L = 14 mm, bal. 1000 ks = cena 73 Kč
obj.č. 31763

Hřebíkovačka na kolářské hřebíky 
- hřebíky délky 20-50 mm
- hřebíky typ BRAD 12
- hmotnost 1,2 kg
- spoušť umožňující kontaktní střelbu
- nastavitelná hloubka nastřelení
- obj.č. 34134

DGN50V 

VYBRANÉ ROZMĚRY HŘEBÍKŮ / BRADů:
L = 35 mm, bal. 5000 ks = cena 197 Kč - 
obj.č. 41968
L = 50 mm, bal. 5000 ks = cena 256 Kč - 
obj.č. 30928

Ceny hřebíků a spon jsou uvedeny za CELÉ BALENÍ včetně DPH 21%!!! Další rozměry a typy spojovačů jsou na vyžádání.

2.780,-

2.190,-
včetně DPH

2.250,-

1.690,-
včetně DPH

1.164,-

990,-
včetně DPH

1.250,-

790,-
včetně DPH

55.940,-

48.388,-
včetně DPH

30.752,-

25.990,-
včetně DPH

19.171,-

16.690,-
včetně DPH

11.186,-

10.199,-
včetně DPH

4.060,-

3.490,-
včetně DPH

1.397,-
včetně DPH

Kompresor Fubag 
B2800BE/50 CM3 
CE
- plnící
238 l/min  
- vzdušník 50 l
- tlak 10 Bar
- příkon 2,2kW / 
230V

- hmotnost 45 kg
- obj.č. 31789

 množství 

- potřebný jistič 16A

Kompresor Fubag 
B3800B/100 CT4
- plnící  
- vzdušník 100 l
- tlak 10 Bar
- příkon 2,2kW / 230V - 
400V
- potřebný jistič 16A
- hmotnost 66 kg
- obj.č. 05205

 množství 367 l/min 

13.290,-

12.233,-
včetně DPH

21.767,-

20.027,-
včetně DPH

1.397,-
včetně DPH

Olej pro pneumatické 
nářadí, mlhové a 
hadicové přimazávače
- obsah 1l
- obj.č. 08651220,-

včetně DPH

Redukční ventil DM 1/4"
- pro pneumatické nářadí
- regulační rozsah 0-12 
bar 
- obj.č. 08613

1.395,-

1.190-
včetně DPH

  1.207,-

1.049-
včetně DPH

HŘEBÍKOVAČKY A SPONKOVAČKY

Hadice vzduchová s 
rychlospojkami 
- délka 10m
- průměr 9mm 
- pracovní tlak 15 bar
- dvouplášťová PVC
- vystužená PES 
vláknem
- obj.č. 96939

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

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

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 187 Kč
- tryska 2,0 mm, obj.č. 98047, cena 215 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

543,-
včetně DPH

373,-
včetně DPH

338,-
včetně DPH

68,-
včetně DPH 229,-

včetně DPH

Spirálová PU s mosaznými rychlospojkami 
- průměr 6 mm, délka 5 m, obj. č. 00130..... 198 Kč
- průměr 6 mm, délka 8 m, obj. č. 00131..... 255 Kč
- průměr 6 mm, délka 15 m, obj. č. 02996... 388 Kč
- průměr 8 mm, délka 8 m, obj. č. 30429..... 358 Kč

hadice 

Redukční ventil s filtrem 
FDM 1/4"
- pro pneumatické nářadí
- regulační rozsah 0-12 
bar 
- obj.č. 08612

K NÁKUPU

nad 10.000 Kč

pivo ZDARMA
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Ocelový stahovák čepů

Celková       Objednací    Akční cena
délka            číslo             včetně DPH
1500 mm      09204             1.345
2000 mm      09203             1.366 Kč
2500 mm      09217             1.421 Kč
3000 mm      09206             1.539 Kč

 Kč

Svěrka buková
ke klížení a lepení lišt a hranových olemování všech typů, pro které není ocelová 
svěrka pro svoji hmotnost vhodná. Výhodou dřevěné svěrky je 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 včetně DPH
  161 
  184 Kč
  208 Kč
  232 Kč
  258 Kč
  282 Kč
  320 Kč

Kč
délka            číslo
  
  490 mm      39482
  690 mm      39481
  890 mm      39480
1090 mm      39479
1290 mm      39478
1590 mm      39477

290 mm      39483

.
cena bez  DPH
  178 
  237 Kč
  225 Kč
  250 Kč
  274 Kč
  299 Kč
  337 Kč

Kč

Svěrka - čelisti 110 mm Prodloužená svěrka - čelisti 190 mm

Quick-Grip® XP - nejlepší jednoruční svěrka, za nejlepší cenu

Kyvné patky s aretací
udržují dokonalé přilnutí
k upínanému předmětu

Celoplošné krytky s 
hloubkou upnutí 95 mm se 
opírají o rameno a 
rovnoměrně přenášejí tlak.

Kalené vodící
rameno ve tvaru 
“I” je odolné vůči 
trvalému 
prohnutí.

250 kg tlaku 
je ideální síla 
pro lepení

Podstavcový element                 
udržuje svěrku při umístění na 
stole stále ve vertikální poloze.

Inovovaný systém Quick-
Change dovoluje rychle a 
snadno změnit svěrku na 
rozporku.

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

Typ, upínací   Původní  Akční 
délka svěrky     cena        vč. DPH

cena

XP 150 mm      707 Kč        479
XP 300 mm      830 Kč        619 Kč
XP 450 mm      899 Kč        719 Kč
XP 605 mm      969 Kč        769 Kč
XP 910 mm    1.118 Kč        899 Kč
XP 1250 mm  1.394 Kč     1.099 Kč

 Kč

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

246 Kč
257 Kč              
263 Kč
281 Kč
288 Kč
325 Kč
348 Kč
360 Kč
370 Kč
418 Kč
444 Kč
476 Kč
507 Kč
509 Kč
580 Kč
632 Kč
703 Kč

  Obj. číslo
      09280

      09279
      09286
      09283
      09284
      51879

Cena 
včetně 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 včetně DPH
            108 Kč 
            120 Kč             
            134 Kč 
            185 Kč 
            

Obj.č.
97737
13243
31532
13274

215,-

170,-
včetně DPH

150 mm
272,-

198,-
včetně DPH

300 mm

Obj. č. 41515 Obj. č. 09257

1.510,-
včetně DPH

Profil podélného pravítka - hliník
- rozměr 93x50 mm 
- možno otočit o 90st. a řezat úzké kusy 
- cena je uvedena za 1,2 m délky, jiné délky   
  jsou možné objednat, povrchová úprava elox 
- obj.č. 03804

1.345,-
včetně DPH

Cena od

UPÍNACÍ TECHNIKA

Kufr s nářadím  Stolař 92 dílů
- robustní kufr z ABS
- přehledně uložené nářadí je  
  zajištěno proti vypadnutí
- 2 nářaďová vyklápěcí plata
- 2 zámky, velikost nářadí: 1/4"
- obj.č. 22060

8.614,-
včetně DPH

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

3.699,-

3.190,-
včetně DPH

Kufr MAKITA D-37194 

- sada bitů a prodloužených bitů
- záhlubník 90°, ráčnová rukojeť
- kleště štípací, stranové
- mini LED svítilna, vodováha
- svinovací metr 5 m, ulamovací nůž
- nastavitelný klíč 200 mm (8 ")
- sada 6-hranných nástrčných klíčů
- sada děrovek, frézy na dřevo
- sada vrtáků na dřevo, kov a beton
- obj.č. 03354

- sada 200 ks nářadí a nástrojů:

3.808,-

3.190,-
včetně DPH

246,-
včetně DPH

Cena od

161,-
včetně DPH

Cena od 178,-
včetně DPH

Cena od 108,-
včetně DPH

Cena od

Kufr s nářadím
jJedná se o vybavený kufr s 
praktickým, vyjímatelným 
nosičem obsahujícím 32 
kusů profesionálního nářadí 
optimálně poskládaného pro 
každého truhláře.
- obj.č. 53280

K NÁKUPU

nad 10.000 Kč

pivo ZDARMA

18.598,-

16.738,-
včetně DPH
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MĚŘÍCÍ TECHNIKA

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

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 60 cm, 2x 80cm, 2x 100 cm
- obj.č. 36107

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

Winkel profi w450 – úhloměr, 
rýsovací šablona, vodováha, 
úhelník s pohyblivými rameny. 
Součástí dodávky je prodloužení 
ramen pro dokonalou přesnost.
Dodáváno včetně pouzdra 
- obj.č. 39633

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,-
včetně DPH

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

"PRAVÝ" měří zleva doprava
rozměr                číslo     cena včetně 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 včetně DPH
1 m x 13 mm       81072
2 m x 13 mm       81073
3 m x 16 mm       97852
5 m x 13 mm       81074
10 m x 13 mm     81075
20 m 13 mm        81076

   173 Kč
   276 Kč
   414 Kč
1.380 Kč
3.483 Kč
6.346 Kč

   276 Kč
   449 Kč
   276 Kč
   794 Kč
1.690 Kč
3.380 Kč

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

240,-
včetně DPH

Level Box - meřák sklonu kotouče
ultrakompaktní rozměry
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.39726

1.521,-
včetně DPH

990,-
včetně DPH

1.526,-
včetně DPH

2.380,-
včetně DPH

Kružítko z kované oceli
rozměr                                      číslo   cena s DPH
výška 30 cm s držákem tužky   97926    587 Kč
výška 50 cm s držákem tužky   97577    990 Kč

2.690,-
včetně DPH

282,-
včetně DPH
307,-
včetně DPH

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

846,-
včetně DPH

Kolíkovací šablony POWER DRILL do hrany
- pro vrtání do čela i plochy desky bez přestavení délky vrtáku
- přípravek automaticky vytvoří fazetu 0,8 mm
- průměr otvorů 8 mm rozteč děr: 32 mm 
- včetně dorazu hloubky vrtání
- včetně stranového dorazu pro zalícování s hranou desky
V nabídce i šablony do plochy

4.469,-
včetně DPH

Šíře 656 mm

Obj. č. 09252

2.651,-
včetně DPH

Šíře 400 mm

2.213,-
včetně DPH

Šíře 336 mm

Obj. č. 09251
Obj. č. 09250

2.470,-

1.448,-
včetně DPH

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

šuplera 

K NÁKUPU

nad 10.000 Kč

pivo ZDARMA
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TRUHLÁŘSKÉ VYBAVENÍ a MĚŘIDLA

Truhlářská hoblice Advanced 1500 
- 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 47 kg 
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1340x500x850 mm
- obj.č. 12103

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

Sada 
poděráků

Křížový laser GLL 2-15 + stativ BT 150
- kompaktní křížový čárový laser pro 
  profesionály 
- volitelný čárový režim  
- pracovní rozsah - 15 m
- rozsah samonivelace ± 4°
- přesnost nivelace ± 0,3 mm/m
- obj.č. 40996

Křížový laser PCL 10 set
- kompaktní křížový čárový laser
- integrovaný ¼" závit – vhodný pro všechny 
běžné stativy 
- pracovní rozsah - 10 m
- rozsah samonivelace ± 4°
- přesnost nivelace ± 0,5 mm/m
- obj.č. 25202

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

Detektor GMS 120
- spolehlivá detekce i hluboko umístěných  
  objektů – do hloubky až 12 cm
- vyznačovací otvor se světelným kroužkem 
- detekuje - železné kovy, neželezné kovy,  
  nosné dřevěné konstrukce, vedení pod napětím - 
- obj.č. 96217

Laserový dálkoměr DLE 40 profi
- kontinuální měření 
- funkce pro sčítání a odečítání napětím
- dosah 40 m
- obj.č. 33007

Laserový dálkoměr GLM 80
- měření sklonu, délky plochy
- automatické uložení posledních 20 
  naměřených hodnot a jedné   
  konstantní hodnoty do paměti. 
- možnost nabíjení pomocí standardního 
  konektoru mikro-USB, 
- dosah 80 m, - obj.č. 56748

Rotační laser Q2
horizontální i vertikální aut.  samonivelace 
možnost nastavení rychlosti rotace, dosah až 
500 m s přijímačem, přesnost 1 mm na 10 m,  
samonivelace do 5°, vč. kalibračního 
certifikátu.
Velmi kvalitní laser za výhodnou cenu 
včetně přepravního kufříku a laserového 
přijímače.  Akustická signalizace a 
přerušení vysílání při vyhnutí laseru 
zabraňuje chybnému měření. 
- obj. č. 39007

+ +

Stativ 150 cm Lať 300 cm

Nivelační přístroj NA24
- 24x zvětšení dalekohledu, 
- 2 mm odchylka na 1 km

- 1,6 kg hmotnost, kufr pro přepravu

Niv. přístroj Na24 Obj. č. 97576.. cena 3.380,-
Stativ Obj. č. 81151.. cena 1.346,-
Lať teleskopická Obj. č. 97575.. cena 1.139,-
- obj.č. setu (3ks) -  41789

- 0,8" přesnost nastavení 2.590,-
včetně DPH 3.590,-

včetně DPH

4.890,-
včetně DPH

13.298,-
včetně DPH

7.259,-
včetně DPH 10.647,-

včetně DPH

18.754,-
včetně 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

5.890,-

5.290,-
včetně DPH

5.150,-

4.690,-
včetně DPH

2.750,-

2.390,-
včetně DPH

4.990,-

4.290,-
včetně DPH

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

8.990,-
včetně DPH

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

139,-
včetně DPH

1 ks

Obj.č. 20438

Obj.č 97599

626,-
včetně DPH

6 ks

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

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

146,-
včetně DPH

1 ks

Obj.č. 20439

45,-
včetně DPH

1 ks

Obj.č. 68032

Obj.č 39725

449,-
včetně DPH

12 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

1.690,-
včetně DPH 2.290,-

včetně DPH

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

696,-
včetně DPH

1 ks

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

699,-
včetně DPH

Pachole válečková 
PS-521
-nastavitelná výška 
580-970 mm
- šířka válce 360 mm
- průměr válce 52 mm
- nosnost 900 kg
stojan vhodný pro 
všechny obráběcí 
stroje jako frézky, pily. 
hoblovky,...
- obj.č. 10042

K NÁKUPU

nad 10.000 Kč

pivo ZDARMA
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Více akčních 
výrobků

naleznete na
www.simek.eu

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  
- obj.č. 12798 - drážka 4-7,5 mm 
- obj.č. 12797 - drážka 8-15 mm

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

NÁSTROJE NA OBRÁBĚNÍ DŘEVA

3.872,-

3.291,-
včetně DPH

3.194,-

2.710,-
včetně DPH

6.038,-

5.239,-
včetně DPH

DFST-8
3.933,-

3.376,-
včetně DPH

úhel 30°

4.054,-

3.497,-
včetně DPH

úhel 45°

3.751,-

3.183,-
včetně DPH

šířka 30 mm

4.054,-

3.449,-
včetně DPH

šířka 50 mm

4.477,-

3.860,-
včetně DPH

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

- obj.č. 12489 

- změna radiusu pouhým otočením 
žiletky NOVINKA

6.159,-

5.312,-
včetně DPH

DFST-4

Možné profily:

Bruska Tormek T-8 nabízí v současnosti nejefektivnější sytém 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 10 let, a to i v průmyslovém nasazení.

TORMEK T-4
- 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 až 7 let pro hobby 
použití

TORMEK T-8

TORMEK T-4

BRUSKY NA NÁSTROJE

Sada pro soustružníky
TNT-708
- obj.č. 12976 - 6.141 Kč

Sada na ruční nástroje 
HTK-706
- obj.č. 09035 - 3.912 Kč

Brusný kotouč SB-250
- černý k broušení 
tvrdých ocelí, 
- obj.č. 30462 - 4.080 Kč

Brusný kotouč SJ-250
- japonský k jemnému 
dobroušení, 
- obj.č. 42183 - 6.298 Kč

9.397,-
včetně DPH

16.517,-
včetně DPH

TORMEK T-8
- příkon 200 W
- 90 otáček/min 
- váha 14,8 kg
- vodou chlazený brusný kotouč
- průměr brusného kotouče 250 mm
- kožený obtahovací kotouč 
- možnost dokoupení rozsáhlého příslušenství
- obj.č. 52001

NOVINKA

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

871,-

736,-
včetně 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

125,-
včetně DPH

5 vrtáků

205,-
včetně 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 

890,-
včetně DPH

25 vrtáků

483,-
včetně DPH

19 vrtáků

Fréza na zásmolky 
- průměr frézy 100 mm
- upínací průměr 22 mm
- počet zubů Z 4
- obj.č. 53620

2.600,-

1.924,-
včetně DPH

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

Průměr

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

Akční cena

71 Kč

71 Kč

71 Kč

71 Kč

94 Kč

94 Kč

Obj.č.

73751

73752

73753

73754

57799

57804

K NÁKUPU

nad 10.000 Kč

pivo ZDARMA
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NÁSTROJE NA OBRÁBĚNÍ DŘEVA

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

Sada stopkových fréz 24 kusů 
- v ALU kufříku
- stopka 8 mm
- obj.č. 41142 1.106,-

včetně DPH

Akce

3.328,-
včetně DPH

Akce

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:

Typ 

kotouče

B-08969

B-09058

B-09020

B-09070

Rozměr kotouče

D x B/b x d

216 x 2,4/1,6 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

 48 WZ

60 WZ

60 WZ 

80 WZ

Akční 

cena

890 Kč

890 Kč

990 Kč

1.090 Kč

Původní 

cena

1.190 Kč

1.190 Kč

1.290 Kč

1.390 Kč

Objednací

číslo

30452

42018

94345

93935

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

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

134 Kč

196 Kč

237 Kč

247 Kč

329 Kč

278 Kč

321 Kč

344 Kč

422 Kč

456 Kč

526 Kč

566 Kč

629 Kč

678 Kč

650 Kč

810 Kč

661 Kč

710 Kč

836 Kč

899 Kč

Akční cena

HLS

75 Kč

110 Kč

133 Kč

139 Kč

145 Kč

160 Kč

179 Kč

200 Kč

331 Kč

263 Kč

295 Kč

327 Kč

353 Kč

391 Kč

365 Kč

404 Kč

372 Kč

410 Kč

470 Kč

519 Kč

Původní cena

HS

191 Kč

280 Kč

339 Kč

353 Kč

369 Kč

397 Kč

457 Kč

491 Kč

604 Kč

651 Kč

751 Kč

810 Kč

899 Kč

968 Kč

928 Kč

1.000 Kč

944 Kč

1.015 Kč

1.194 Kč

1.285 Kč

Původní cena

HLS

108Kč

157 Kč

190 Kč

198 Kč

207 Kč

229 Kč

257 Kč

284 Kč

339 Kč

375 Kč

422 Kč

467 Kč

505 Kč

559 Kč

522 Kč

577 Kč

530 Kč

586 Kč

670 Kč

742 Kč

Charakteristika hoblovacích nožů:
- materiál HS pro tvrdé dřevo, tvrdost 60+2 HRC
- materiál HLS pro měkké dřevo, tvrdost 58 + 2 HRC

PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - s drážkami systém ROJEK:

-15%

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

Rozměr nože

L x H x S

310x30x3mm

410x30x3mm

Akční cena

HS

424 Kč

549 Kč

Akční cena

HLS

258 Kč

330 Kč

Původní cena

HS

499 Kč

646 Kč

Původní cena

HLS

304 Kč

388 Kč

Objednací

číslo

20678

20679

Objednací

číslo

02175

08819

-30%
Odhlučněné pilové kotouče pro řezání laminotřískových desek s použitím předřezového 
kotouče - PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Kotouče jsou vyrobené firmou:

Cena za sadu:
pilový kotouč LU3D
 Ć  350x3,5x30mm, 108 TFZ+ předřez LI11M 125 (120, 100 mm)obj.č. 20604

 

Cena za sadu:
pilový kotouč LU3D
Ć  300x3,2x30mm, 96 TFZ+ předřez LI11M 100 (120, 125 mm)obj.č. 20669

3.860,-
včetně DPH

3.013,-
včetně DPH

OSVĚDČENÁ KVALITA

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

1.113 Kč

1.347 Kč

1.751 Kč

977 Kč

1.300 Kč

1.481 Kč

Původní 

cena

1.391 Kč

1.584 Kč

2.059 Kč

1.221 Kč

1.528 Kč

1.742 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

829 Kč

1.024 Kč

1.164 Kč

Původní 

cena

1.029 Kč

1.280 Kč

1.454 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-20%
-15%

-20%

Objednací

číslo

06155

04377

04302

04206

06153

04270

Objednací

číslo

04207

04208

06159.

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 HC35
Baleno v blistru po 4 kusech.
Obj.č. 52148

Tvrdokovové otočné nože 
do elektrických hoblíků:

82 mm

-37%

306,-

192,-
včetně DPH

Cena za 4 ks

K NÁKUPU

nad 10.000 Kč

pivo ZDARMA
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HOBBY STROJE

Stolová pila HS 100 S
- 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

Stolová pila HS 120 o
- 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 49 kg
- obj.č. 51745

Lupínková pila Deco-Flex
- příkon 90 W
- nastavení stolu 90° do 45°
- rozměr stolku 255 x 415 mm
- řezná výška 50 mm
- obj.č. 73768

Hoblovka / protahovačka 
HMS 850
- příkon 1250 W
- pracovní šířka 204 mm
- pracovní výška 120 mm
- obj.č. 31801

Olejový kompresor HC 25
- motor 1500 W
- pracovní tlak max. 8 bar
- vzdušník 24 l
- plnící množství 158 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

2.799,-
včetně DPH

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

3.799,-
včetně DPH 7.599,-

včetně DPH

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

2.799,-
včetně DPH

Ponorná pila PL 55 + vodící 
lišta 2x 700 mm
- 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

5.199,-
včetně DPH

2.199,-
včetně DPH

3.799,-
včetně DPH

7.299,-
včetně DPH

8.799,-
včetně DPH

2.599,-
včetně DPH 10.999,-

včetně DPH
6.999,-

včetně DPH
4.390,-

včetně DPH

4.399,-
včetně DPH

Více akčních 
výrobků

naleznete na
www.simek.eu

Hydraulický štípač HL 1010
- štípací síla 10 tun
- motor 3,3kW / 400V
- hmotnost 150 kg
- obj. č. 36197

Hydraulický štípač HL 1500
- štípací síla 15 tun
- motor 4,1kW / 400V
- 
- hmotnost 210 kg
- obj. č. 74542

zdarma 4 dílný klín

Hydraulický štípač HL 710
- štípací síla 7 tun
- motor 2,1kW / 400V
- hmotnost 100 kg
- obj. č. 11198

22.990,-
včetně DPH10.999,-

včetně DPH
16.990,-

včetně DPH

Hydraulický štípač HL 850
- štípací síla 8,5 tun
- motor 3,5kW / 400V
- hmotnost 124 kg
- obj. č. 74533

13.999,-
včetně DPH

Kolébková pila/cirkulárka 
HS 510
- průměr kotouč 500 mm
- motor 2,6kW / 2320V
- brzda motoru
- hmotnost 67 kg
- obj. č. 56739

13.799,-
včetně DPH

K NÁKUPU

nad 10.000 Kč

pivo ZDARMA
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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

Vrtací dlabačka PDS-140
- příkon 2.2 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

28.900,-
včetně DPH

47.990,-
včetně DPH

Informativní cena

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

13.590,-
včetně 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

23.990,-
včetně DPH

Informativní cena

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

78.900,-
včetně DPH

Informativní cena

167.990,-
včetně DPH

Informativní cena

45.990,-
včetně DPH

Informativní cena

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

60.990,-
včetně DPH

Informativní cena

12.990,-
včetně DPH

5.690,-
včetně DPH

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

12.090,-
včetně DPH

Informativní cena

Pásová pila 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

11.490,-
včetně DPH

2.390,-
včetně DPH

4.190,-
včetně DPH

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

6.590,-
včetně DPH

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

23.900,-
včetně DPH

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. 01351

14.990,-
včetně DPH

HOBBY STROJE

Spodní frézka 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

K NÁKUPU

nad 10.000 Kč

pivo ZDARMA

21.690,-

19.990,-
včetně DPH
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DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Technická data

Počet vřeten

Rozteč vřeten

Celková rozteč

Max. hloubka vrtání

Výkon motoru

Max. rozměry dílce

Pneu. přítlaky

Pravítko

Objednací číslo

BORING 21 PRESTIGE

21 ks

32 mm

640 mm

70 mm

1x 1,5 kW

850 x 3000 mm

2 ks

2x1,5m+2 dorazy

58313

BORING 21 PRESTIGE

Technická data
Počet rolen
Počet rychlostí
Rychlost posuvu

Průměr rolen
Šířka rolen
Výkon motoru
Zdvih rolen
Hmotnost
Objednací číslo

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

Výškově přestavitelný pracovní stůl SHT 300
- pracovní plocha 1170x700 mm
- výška 450-1070 mm
- nosnost 300 kg
- snadno ovladatelný,mobilní a výškově přestavitelný 
pracovní stůl 
- čtyři otočná robustní kola průměr 125 mm, dvě s brzdou
- bez pracovní desky
- obj. č. 00197

SHT 300

Olepovačka Dr500 
+ PD80 Ohraňovací frézka
- 

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

Odsávací zařízení R 2000

- odsávací kapacita 1560 m³/h

- včetně hadice 2m, Ø 100 mm

- odsávací hrdlo Ø 125 mm

- výkon motoru 1,1 kW / 400V

- obj.č. 02047

R 2000

18.392,-

16.928,-
včetně DPH

STEFF 2033

114.950,-

96.679,-
včetně DPH

39.676,-

33.868,-
včetně DPH

13.722,-

12.088,-
včetně DPH

Briketovací lis BrikStar EK 
- jde o malý, levný, ale spolehlivý a kvalitní lis
- průměr brikety 62 mm
- výkon stroje 10 -30 kg / hod

3- velikost násypky 0,6 m
- 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
- obj. č. 25437

BrikStar EK

159.720,-

151.129,-
včetně DPH

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

Tryska pro kolíkový spoj 

jednoduchá - 8x25mm

- obj.č. 00209 - 443 Kč

Tryska s gumovým 

válečkem na plochu, 

šířka 72mm

- obj.č. 00225 - 3.606 Kč

Tryska na čepový spoj 

oboustranná 

30x6x100mm

- obj.č.00226 - 1.914 Kč

Tryska na hrany 20-40 mm

- obj.č. 39112 - 1.770 Kč

17.113,-

14.943,-
včetně DPH

Cena včetně DPH

159 Kč

188 Kč

201 Kč

222 Kč

276 Kč

288 Kč

338 Kč

387 Kč

473 Kč

566 Kč

Průměr

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 VULCANO PUZ
- 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
- balení 15m

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

Obj.č.

01872

01880

01879

01883

10053

01918

01886

02000

01870

08861

60.730,-

42.338,-
včetně DPH

Vrtací a lisovací stroje Blue Max:
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

BLUE MAX MINI 2/6

12.693,-
včetně DPH

Akční cena

Náhradní filtrační vaky na odsávací zařízení:
- typ: FT 100, 200, 202, ACWORD,  - 1.051 Kč
- typ: FT 302, ACWORD, obj.č. 10477 - 1.131 Kč
- typ: FT 400, 403, 502, 504, ACWORD, obj.č. 10433 - 1.321 Kč

- typ: R 2000, ROJEK, průměr 430 mm, obj.č. 10415 - 1.051 Kč
- typ: R 2000, ROJEK, průměr 320 mm, obj.č. 01234 - 772 Kč

- typ: U 1000, URBAN, obj.č. 37039 - 654 Kč
- typ: U 2000, U 2000 DUO, URBAN, obj.č. 01234 - 772 Kč

V našem E-SHOPu najdete široký sortiment odpadních 
vaků, textilních i igelitových, upínacích pásů atd.

obj.č. 10415

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

857,-
včetně DPH

Akční cena

K NÁKUPU

nad 10.000 Kč

pivo ZDARMA
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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

560,-
565,-

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

646,-
655,-

670,-
680,-

AKČNÍ NABÍDKA zásuvek InnoTech

InnoTech

InnoTech relingem 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

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, příchytky 

zad a čela, krytky bočnice Hettich 
                

Délka 500mm, výška 94mm:

obj.č. 20442

AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech s :

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, příchytky 

zad, čela a relingu, krytky bočnice Hettich, relingové 

tyče

D
- obj.č. 20443 

D
- obj.č. 20444 

- 

élka 500mm, výška 186mm:

élka 500mm, výška 218mm:

RELINGEM

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 až 80 kg 

excelentní 
prizmovým vedením 

ArciTech s relingem

ArciTech

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
- plynulé výškové seřízení + 2 mm
- obj.č. 21787 - levá
- obj.č. 21788 - pravá

Noha soklová KORREKT
- výška 100 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 
- obj.č. 39024 - noha 100mm + kluzák

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

+ =    15,-
včetně DPH

Noha + kluzák

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

   38,-
včetně DPH

Cena za 4ks

1.090,-

640,-
včetně DPH

1.372,-

809,-
včetně DPH

1.399,-

822,-
včetně DPH

  14.-
včetně DPH

Cena za 1 ks

AKČNÍ NABÍDKA výsuvů 

pro dřevěné zásuvky

Délka

zásuvky

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

Akční 

cena

139,-

150,-

165,-

203,-

213,-

232,-

247,-

Objednací

číslo

39423

39424

39383

39382

39300

39400

39425

Délka
výsuvu

280
300
320
350
380
400
420
450
480
500
520
550
580
600

Akční 
cena
381,-
381,-
381,-
381,-
388,-
388,-
396,-
396,-
404,-
404,-
422,-
422,-
446,-
471,-

Objednací
číslo
57063
38944
98122
98220
94449
97030
97999
25271
25272
38707
25313
98052
39216
97873

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

   22,-
včetně DPH

Cena za sadu

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 15,70

včetně DPH

Cena za sadu

Více akčních 
výrobků

naleznete na
www.simek.eu

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

   56,-
včetně DPH

Jeden spoj

Závěs GLT s
a podložkou

- v ceně závěsu je zahrnuta seřizovací podložka, 

krytka ramínka a vruty

- klipová montáž na podložku

- integrovaný tlumič v ramínku

naložený - obj.č. 02857 -

polonaložený - 

 TLUMENÍM 

 35 Kč

obj.č. 00463 - 32 Kč

vložený - obj.č. 00464 - 32Kč

   35,-
včetně DPH

Pant s dotahem

67,-

K NÁKUPU

nad 10.000 Kč

pivo ZDARMA
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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. 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. 96384 - 0,25 litru

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- snadná aplikace při nízkých teplotách

- okamžitá počáteční pevnost 350 kg/m2

- obj.č. 31751

NOVINKA

2.118,-
včetně DPH

25 kg

1.941,-
včetně DPH

30 kg

438,-
včetně DPH

5 kg

2.888,-
včetně DPH

30 kg

586,-
včetně DPH

5 kg

149,-
včetně DPH

1 kg

199,-

157,-
včetně DPH

3.618,-
včetně DPH

25 kg

2.602,-
včetně DPH

25 kg

2.638,-
včetně DPH

25 kg

652,-

531,-
včetně DPH

5 kg

3.506,-

2.382,-
včetně DPH

30 kg

Rakoll Express D3
- lepidlo s dobrou vodoodolností
- 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

2.308,-
včetně DPH

30 kg

524,-
včetně 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

512,-
včetně DPH

5 kg

Ponal PUR - LEIM Construct
- 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 280,-

180,-
včetně DPH

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

140,-

115,-
včetně DPH

Pattex Chemoprén 
univerzál profi
- na univerzální 
kontaktní lepení 
různých - savých i 
nesavých - materiálů
- obj.č. 33081 - 1 l
- obj.č. 96503 - 4,5 l

Pattex 
Chemoprén 
ředidlo 1l
- pro úpravu 
hustoty lepidla. 
Vhodné pro 
čištění nástrojů a 
ředění lepidel 
Pattex 
Chemoprén. 
- obj.č. 98908

173,-
včetně DPH

275,-
včetně DPH

1 l

309,-
včetně DPH

1 l

1.272,-
včetně 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

125,-
včetně 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

265,-

189,-
včetně 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

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. 39241 - 0,5 Kg

- obj.č. 31949 - ICEMA 31

333,-
včetně DPH

ICEMA 31

282,-
včetně DPH

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

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

148,-

128,-
včetně DPH

Rakoll Express 25
- lepidlo pro lepení masivů z 
tvrdého nebo exotického dřeva při 
vysokých požadavcích na pevnost 
spoje, případně při pnutí ve spáře.
- lepidlo specifikace D2
- obj.č. 31907 - 5kg
- obj.č. 31915 - 30kg

3.015,-
včetně DPH

30 kg

2.995,-
včetně DPH

30 kg

529-
včetně DPH

5 kg

1.119,-
včetně DPH

4,5 l

Čistič PUP pěny
- obj.č. 05863

129,-
včetně DPH

149,-
včetně DPH

0,5 kg ICEMA 12

Vodouředitelný tmel 
Holzpaste
- kvalitní vodou 
ředitelný tmel na 
dřevo
- po zaschnutí lze 
tmel brousit, obrábět  
a lakovat
- různé odstíny
- velikost balení 250 g
- obj.č. 30602128,-

včetně DPH

1 litr

79,-
včetně DPH

0,25 litru 71,-
včetně DPH

585,-

249,-
včetně DPH

Kluzivo na dřevo  
nízkoviskózní
pro hladký posuv dřeva 
na hoblovacím stole
-vytváří tenký film, který 
dlouho vydrží, zabraňuje 
ulpívání pryskyřice a 
navíc plochy čistí
- obj.č. 39630 - 1 litr
- obj.č. 39634 - 5 litrů

648,-
včetně DPH

5 l

190,-
včetně DPH

1 l

Disperzní a PUR lepidla RAKOLL
 vyrábí pro dřevařský průmysl 
společnost H.B.Fuller
 s více jak 100 letou tradicí, založená 
v r. 1887.

K NÁKUPU

nad 10.000 Kč

pivo ZDARMA
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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

Tenkostěnná vodouředitelná 
impregnační lazura LW 400 
s jemným voskovým efektem, 
vodoodpudivá
- obsahuje přídavek fungicidu 
snižující možnost šíření 
dřevokazných hub a plísní
Použití:
- veškeré dřevěné prvky a 
konstrukce v exteriérech, u 
kterých chceme dosáhnout 
BEZÚDRŽBOVÉ povrchové 
úpravy s příjemným vzhledem 
a dlouhou životností
Aplikace:
- štětcem, stříkáním, máčením, 
vakuová impregnace

LW 400

V CENĚ OD 224,- KČ / L

(včetně DPH)
LW 400

V CENĚ OD 224,- KČ / L

(včetně DPH)

Široká odstínová řada:

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

Štětec lazurovací, tmavá štětina, plastová rukojeť
- obj.č. 96436 / 96437 / 96438

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 

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!!!

Více akčních 
výrobků

naleznete na
www.simek.eu

2.509,-
včetně DPH

2,5 L

878,-
včetně DPH

0,75L926,-
včetně DPH

0,75L

2.802,-
včetně DPH

2,5 L

1078,-
včetně DPH

5 L WZ 768.15

1078,-
včetně DPH

5 L C 140

627,-
včetně DPH

5 L PF 222

888,-
včetně DPH

5 L PO 238.30

757,-
včetně DPH

5 L PO 822.25

44,-
včetně DPH

Šířka 1,5"

56,-
včetně DPH

Šířka 2,0"

63,-
včetně DPH

Šířka 2,5"

332,-
včetně DPH

1 L

1.285,-
včetně DPH

5 L

1.924,-
včetně DPH

5 L

496,-
včetně DPH

1 L

2.270,-
včetně DPH

5 L

541,-
včetně DPH

1 L

2.193,-
včetně DPH

5 L

505,-
včetně DPH

1 L

96,-
včetně DPH

Šířka 250 mm

2.652,-
včetně 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

926,-
2802,-
926,-

2802,-
926,-

2802,-

Cena vč. 
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

878,-
2652,-
878,-

2652,-
878,-

2652,-

Cena vč. 
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

829,-
2509,-
829,-
2509-
829,-

2509,-
22597,-

Cena vč. 
DPH

728 cedr
728 cedr

700 borovice
700 borovice

708 týk
708 týk

707 ořech

Odstín

*Kompletní sortiment naleznete na eshopu!

829,-
včetně 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

839,-
1992,-
839,-

1992,-
839,-

1992,-

Cena vč. 
DPH

009 modřín
009 modřín

007 týk
007 týk

006 bangkirai
006 bangkirai

Odstín

*Kompletní sortiment naleznete na eshopu!

839,-
včetně DPH

0,75L

1.992,-
včetně DPH

2,5 L

K NÁKUPU

nad 10.000 Kč

pivo ZDARMA


