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Kako do nas
Kontakt:

Odpiralni čas:

Tel.               +386 (0)1 561 02 00

Fax.               +386 (0)1 561 02 20

E-mail:              info@schachermayer.si

Pon. - Čet.           7:30 - 16:00 ure

Pet.                       7:30 - 13:30 ure

Pon. - Čet.           7:30 - 16:00 ure

Pet.                       7:30 - 13:30 ure 

Tel.               +386 (0)1 561 02 30

Fax.               +386 (0)1 561 02 20

E-mail:              info@schachermayer.si

Telefonska prodaja:

 • = Zelena pika:
  Blago na zalogi v Trzinu

 • = Rdeča pika:
  Rok dobave 3 - 10 dni



02 - 07 Pohištveno okovje

08 - 12 Svetila

13 - 16 Pohištveni ročaji

17 - 25 Vgradna korita in pipe

26 - 30 Okovje za stavbna drsna vrata

31 - 39 Varnostna in zaščitna oprema

40 - 43 Montažni material in orodje

44 - 48 Kemijski izdelki in orodje

Vsebina poglavij

Logistična formula

97-48-10
97% vseh artiklov je takoj dobavljivih in v 
roku 48 ur dostavljivih kupcu. Izdaja blaga 
za osebni prevzem s skladiščnega mesta v 
10 minutah.

Eden najmodernješih logističnih centrov Evrope tvori osnovo za 
optimirane storitve in pri dobavi omogoča absolutno usmerjenost 
k uporabniku. Dobava artiklov iz zaloge je izvršena v roku 24 ur. 
Inicializacija domačega trga je raztegnila uporabniku usmerjeno 
logistično strategijo na radij 400 km od Linza: Slovenija, južna 
Nemčija, severna Italija, Češka republika, Slovaška republika in 
Madžarska. 
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• AVENTOS HK-S za nizke višine korpusov pri zgornji omari. 
• V visoki omari in nad hladilnikom.
• Višina korpusa je lahko največ 400 mm.
• Lahko in tiho zapiranje zaradi sistema BLUMOTION.
• Majhna sprožilna moč.
• Izjemno udoben pri premikanju z brezstopenjsko zaustavitvijo.
• Preprosta montaža brez orodja.
• 3-dimenzionalna nastavitev ličnice.
• Preprosta brezstopenjska nastavitev zbiralnika moči.
• Šarnir ni potreben.

Opomba:
Izračun faktorja moči:
faktor moči = višina korpusa (mm) x teža ličnice vklj. 
z dvojno težo ročaja (kg).

V setu:
2 x dvižni mehanizem,
pokrivne kapice,
10 kosov ivernih vijakov 4 x 35 mm,
navodila za montažo.

Svetla globina korpusa min.: 163 mm
Kot odpiranja: 107°

Št. artikla Tovarniška številka Izvedba Material EM Cena v EUR

103 318 995 n 20K2B00.02 faktor moči 
220 - 500

jeklo/umetna masa, 
svetlo siva

gt 14,90

103 318 996 n 20K2C00.02 faktor moči 
400 - 1000

jeklo/umetna masa, 
svetlo siva

gt 14,90

103 318 997 n 20K2E00.02 faktor moči 
960 - 2215

jeklo/umetna masa, 
svetlo siva

gt 14,90

103 318 962 n 20K2B00.02 faktor moči 
220 - 500

jeklo/umetna masa, 
svileno bela

gt 14,90

103 318 964 n 20K2C00.02 faktor moči 
400 - 1000

jeklo/umetna masa, 
svileno bela

gt 14,90

103 318 966 n 20K2E00.02 faktor moči 
960 - 2215

jeklo/umetna masa, 
svileno bela

gt 14,90

103 318 956 20K2B00.02 faktor moči 
220 - 500

jeklo/umetna masa, 
temno siva

gt 15,90

103 318 957 20K2C00.02 faktor moči 
400 - 1000

jeklo/umetna masa, 
temno siva

gt 15,90

103 318 958 20K2E00.02 faktor moči 
960 - 2215

jeklo/umetna masa, 
temno siva

gt 15,90

Dvižni mehanizem AVENTOS HK-S

od 14,90 
€

1. poglavje: POHIŠTVENO OKOVJE

Potrebni dodatni artikli:
103 311 400 n        Montažna ploščica BLUM CLIP, ravna, jeklo, Spax vijaki, ekscenter, distanca 0 mm

Pribor:
103 318 990 n Omejilec odpiranja, kot odpiranja 75°, umet. masa, siva, 20K7A11 
103 318 991 n  Omejilec odpiranja, kot odpiranja 100°, umet. masa, siva, 20K7A41
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Nasvet:
vodilo Blum Antaro 500 M, je potrebno naročiti posebej. 
(št. artikla: 103341142)

Obseg dobave:
vključuje pribor za pritrditev in navodila za montažo.

Material: jeklo/umetna masa
Površina: bela

Št. artikla Š x V x G mm Vsebina l Širina korpusa mm EM Cena v EUR

103 370 957 418 x 505 x 500 40 450 gt 64,90

103 370 958 468 x 505 x 500 40 500 gt 69,00

103 370 959 568 x 505 x 500 80 600 gt 94,90

Izvlečna košara za perilo Pullboy Z

103370957 103370958 103370959

 

Žična košara za perilo, poševna

Nasvet:
nosilno letev je potrebno naročiti posebej.
Artikel se nahaja na naslednji strani.

Material: jeklena žica
Površina: srebrne barve, RAL 9006

Št. artikla Š x V x G mm EM

103 378 402 380 x 460 x 380 kos

103 378 403 380 x 460 x 480 kos

Večnamenska košara

 

od 64,90 
€

od 10,90 
€

18,90 
€

Nasvet:
nosilno letev je potrebno naročiti posebej.
Artikel se nahaja na naslednji strani.

Material: jeklena žica
Površina: srebrne barve, RAL 9006

Št. artikla Š x V x G mm EM Cena v EUR

103 398 944 230 x 360-450 x 280 kos 10,90

103 378 422 244 x 360-450 x 270 kos 10,90

103 378 420 244 x 515-580 x 270 kos 13,90

103 398 945 280 x 360-450 x 280 kos 11,90

103 378 423 294 x 360-450 x 270 kos 11,90

103 378 421 294 x 515-580 x 270 kos 14,90

103 398 946 330 x 360-450 x 280 kos 12,90

103 398 420 390 x 360-450 x 270 kos 11,90
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• Preprosto obešanje večnamenskih košar in košar za perilo.

Material: jeklena žica
Površina: srebrne barve, RAL 9006

Št. artikla Širina mm EM Cena v 
EUR

103 378 425 192 kos 2,49

103 378 411 220 kos 2,90

103 378 426 285 kos 2,69

Nosilna letev

 

od 2,49 
€

• Z ležaji in nogami za vijačenje.

Tovarniška številka: 13.233
Dolžina: 200 mm
Material: jeklo
Površina: nikljana

Št. artikla  EM

103 318 537 n  kos

Držala za zgibna vrata KH

 

0,99 
€ 

 

• Z zapiralno avtomatiko.
• Set z montažno ploščico (0 mm) in nameščeno distančno ploščo iz umetne mase (3 mm).
• Integrirana nastavitev odmika ±1 mm.
• Nastavitev globine ±3 mm.

Način montaže: vijačenje
Debelina vrat min.: 16 mm
Material: jeklo/cinkova tlačna litina
Površina: nikljana

Št. artikla Tovarniška številka Kot odpiranja ° EM

103 348 414 72134 95 kos

Specialna spona za hladilnike ET 582

5,90 
€ 

 

• Vstavljiva kaseta z dodanimi roletami, z dvojno steno in mehanizmom za uravnavanje teže.
• Za omare z roletami in vertikalnim delovanjem.
• Mogoča je naknadna montaža in preprosta zamenjava rolete.
• Primerno za višino korpusa do 1500 mm.
• Dobavljivo tudi v kombinaciji z električnim pogonom, (rok dobave 3 - 4 tedne).

V paketu:
kaseta okovja, profil letve, vodilna tirnica, zaustavljalec.

Debelina stranic korpusa: 19 mm
Globina korpusa: od 300 mm
Višina korpusa: max. 1500 mm
Material: aluminij

Št. artikla Širina korpusa mm Površina EM Cena v EUR

103 353 310 450 naravno eloksirana gt 209,00

103 353 311 600 naravno eloksirana gt 249,00

103 353 312 900 naravno eloksirana gt 319,00

103 353 315 450 videz inoxa gt 329,00

103 353 316 600 videz inoxa gt 379,00

103 353 317 900 videz inoxa gt 519,00

Sistem roloja Smart Case

od 209,- 
€

19

16

1/2L
L

30-45°

9

Markant

16

33

12,5

5

* * * *
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Št. artikla Material EM

103 353 320 umetna masa, srebrna par

Pokrivni profil Smart Case

Opomba:
nosilnost velja za največjo globino police 300 mm.

Obseg dobave:
brez pritrdilnih vijakov.

Možnost nastavitve: nastavljiv po višini (±2,5 mm), levo/desno (±2,5 mm), 
po nagibu (-2,5 do +12 mm)

Sornik ø: 14 mm
Nosilna moč: 15 kg
Material: cinkova tlačna litina/jeklo

Št. artikla Debelina police mm Vrtalna globina mm EM

103 342 458 25 150 kos

Nosilec police Triade

 

5 x 50 mm

1,09 
€

3,29 
€

Opomba:
nosilnost velja za največjo globino police 400 mm.

Obseg dobave:
brez pritrdilnih vijakov.

Možnost nastavitve: nastavljiv po višini (±2,5 mm), levo/desno (±2,5 mm), 
po nagibu (- 8 do +20 mm)

Sornik ø: 16 mm
Nosilna moč: 20 kg
Material: cinkova tlačna litina/jeklo

Št. artikla Debelina police mm Vrtalna globina mm EM

103 342 423 40 285 kos

Nosilec police Triade XXL

 

5 x 50 mm

5,90 
€
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S predmontiranim utornim vijakom.

Način montaže: vijačenje

Št. artikla D x Š x V mm Material EM

103 330 215 16 x 14 x 10,5 umetna masa, bela kos

Veznik hrbtišča T1

• Za predale s 16 mm debelo leseno hrbtno stranjo.
• Brez orodja ga namestite na levo ali desno hrbtno stran predala ali omare. Poleg je še prostor za lonce, ponve ali druge predmete.

Izvedba: dvovrstna
Material: jeklo
Površina: antracitna

Št. artikla Š x V x G mm EM

103 370 628 195 x 44 x 418 kos

Delilnik steklenic Spider

 

3,90 
€ / 100 kos

16,90 
€

16

10,5

5

ø3.5

14
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Podnožje za mizo

80 x 20 mm, krtačeno

80 x 20 mm, črno jeklo/lak

 
Širina: 680 mm
Višina: 690 mm
Dimenzije vijačnega dela: 800 x 200 mm
Možnost nastavitve: brez
Nosilna moč: pribl. 120 kg/podnožje

Št. artikla Izvedba Material Površina EM

103 324 453 cev 120 x 40 mm jeklo črno jeklo/lak kos

Podnožje za mizo jeklo, črno

 

(dobava brez vrhnje plošče)

 
Izvedba: cev 120 x 40 mm
Širina: 400 mm
Višina: 400 mm
Dimenzije vijačnega dela: 400 x 200 mm
Možnost nastavitve: brez
Nosilna moč: pribl. 150 kg/podnožje

Št. artikla Material Površina EM

103 324 358 jeklo črno jeklo/lak kos

Podnožje za klop jeklo, črno

 

(dobava brez sedežne plošče)

98,90 
€

89,90 
€

od 42,90 
€

• Z nastavljivim drsnikom M8 x 18 mm iz umetne mase (št.art. 103 324 497, 498 in 397).
• Drsnik s filcem (103 324 454, 359, 210).

Širina: 600 mm
Višina: 720 mm

Št. artikla Izvedba Globina 
mm

Možnost 
nastavitve

Nosilna 
moč

Material Površina EM Cena v EUR

103 324 497 cev 60 x 20 mm 60 +10 mm 120 kg inox polirana kos 106,90

103 324 498 cev 60 x 20 mm 60 +10 mm 120 kg inox krtačena kos 73,90

103 324 397 cev 60 x 20 mm 60 +10 mm 120 kg jeklo antracitna kos 44,90

103 324 454 cev 80 x 20 mm 80 brez 150 kg inox krtačena kos 77,90

103 324 359 cev 80 x 20 mm 80 brez 150 kg jeklo antracitna kos 46,90

103 324 210 cev 80 x 20 mm 80 brez 150 kg jeklo črno jeklo/lak kos 42,90

60 x 20 mm, antracit
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1,8m
           

LED
           

12 VDC
                      

Svetilka z vgrajenim senzorjem za gibanje.
• Ob zaznavi gibanja se svetilka avtomatično vklopi.
• Dolžina časovnega intervala nastavljiva od 20 sek. do 4 min.
• Nihajoča pritrdilna plošča poskrbi za optimalno usmeritev svetlobe.

Namig: pretvornik je potrebno naročiti posebej.

V setu: vključuje pritrdilni material.

Dolžina: 200 mm
Višina: 20 mm
Globina: 17 mm
Način montaže: pritrditev z vijaki
Barva svetlobe: 3400 K, toplo bela
Svetlobni tok (lumen): 45
Material: umetna masa
Površina: videz inoxa

Št. artikla Moč W EM

103 372 795 0,9 kos

Vgradna svetilka Space Light 12 V/DC

16

20

verstellbar

200

20

Moderna posteljna svetilka z gibljivim vratom, prevlečenim s silikonom.
• Stikalo neposredno na glavi svetilke.
• USB polnilec (5 V/DC max. 1A) vgrajen v podstavek svetilke.

Nasvet:
zaradi USB polnilca je nujna uporaba napajalnika z min. 15 W!
Za zagotavljanje stabilnosti, je potrebno podstavek svetilke pritrditi pravokotno, kot prikazuje slika.

Oprema: priklopni kabel z vtikačem, USB polnilec, stikalo
Dolžina: 502 mm
Način montaže: pritrditev z vijaki
Barva svetlobe: nevtralno bela
Svetlobni tok (lumen): 90
Material: umetna masa, silikon

Št. artikla Moč W Površina EM

103 373 636 1,8 črna kos

103 373 637 1,8 bela kos

Posteljna svetilka Flexi R 12 V/DC
                      

ON/OFF
           

2m
           

LED
           

12 VDC
                      

18,90 
€

18,90 
€

502

18
,5

26
,5

30

8,
3

 2
5 

50

  
  

65

65

Pretvornik:
103 372 701 - 15 W
103 372 703 - 30 W

Pretvornik:
103 372 700 - 6 W
103 372 701 - 15 W
103 372 703 - 30 W
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Tanka vgradna svetilka LED za ravno vgradnjo s površino in inovativno DualColor tehniko.

DualColor združuje svetlobni barvi 3000K toplo belo in 4000K nevtralno belo v eni svetilki.
Barva se nastavi s priloženim adapterskim kablom.
Brez adapterskega kabla = 3000K, z adapterskim kablom = 4000K.
• Ploščata svetilka brez LED-pik.
• Svetilka primerna za ravno vgradnjo s površino.

Nasvet:
sprednja letev je brez roba. Z uporabo Emotion upravljanja, lahko brezstopenjsko preklopite 
in zatemnite iz toplo bele 3000K svetlobe na nevtralno belo svetlobo 4000K. Pretvornik je 
potrebno naročiti posebej.

Višina: 0 mm
Barva svetlobe: 3000 K, toplo bela / 4000 K, nevtralno bela
Material: umetna masa
Površina: opal

Št. artikla Dolžina mm Širina mm Montažna dolžina 
mm

Vgradna širina 
mm

Vgradna globina 
mm

Svetlobni tok 
(lumen)

Moč W EM Cena v EUR

103 376 672 413 11 413 11 11.5 196 4,9 kos 23,90

103 376 673 563 11 563 11 11.5 272 6,8 kos 29,90

103 376 674 863 11 863 11 11.5 428 10,7 kos 39,90

103 376 675 1163 11 1163 11 11.5 584 14,6 kos 52,90

Vgradna svetilka Kendo IN DualColor 12 V/DC
           

NUJEN PRIBOR
REGULATORJA

           

3m
           

DualColor
3000K / 4000K

           

LED
           

12 VDC
           

11

11

L

11

11,5

           

NUJEN PRIBOR
REGULATORJA

           

3m
           

DualColor
3000K / 4000K

           

LED
           

12 VDC
           

Tanka vgradna svetilka LED za ravno vgradnjo s površino, inovativno DualColor tehniko in 
nagnjenim svetlobnim žarkom. Idealna za osvetlitev omar in predalov.

DualColor združuje svetlobni barvi 3000K toplo belo in 4000K nevtralno 
belo v eni svetilki. Barva se nastavi s priloženim adapterskim kablom.
Brez adapterskega kabla = 3000K, z adapterskim kablom = 4000K
• Ploščata svetilka brez LED-pik.
• Možna ravna vgradnja s površino.

Nasvet:
z uporabo Emotion upravljanja, lahko brezstopenjsko preklopite 
in zatemnite iz toplo bele 3000K svetlobe na nevtralno belo svetlobo 4000K. 
Pretvornik je potrebno naročiti posebej.
Pozor:
vgradne mere z * veljajo za ravno vgradnjo s površino.

Višina: 1 mm
Barva svetlobe: 3000 K, toplo bela / 4000 K, nevtralno bela
Material: umetna masa
Površina: opal

Št. artikla Dolžina mm Širina mm Montažna dolžina 
mm

Vgradna širina 
mm

Vgradna globina 
mm

Svetlobni tok 
(lumen)

Moč W EM Cena v EUR

103 376 676 372 15 372 14 / 15* 11 / 12* 168 4,2 kos 24,90

103 376 677 413 15 413 14 / 15* 11 / 12* 196 4,9 kos 26,90

103 376 678 500 15 500 14 / 15* 11 / 12* 236 5,9 kos 29,90

103 376 679 563 15 563 14 / 15* 11 / 12* 272 6,8 kos 31,90

103 376 680 760 15 760 14 / 15* 11 / 12* 364 9,1 kos 39,90

103 376 681 863 15 863 14 / 15* 11 / 12* 428 10,7 kos 43,90

103 376 682 1000 15 1000 14 / 15* 11 / 12* 496 12,4 kos 48,90

103 376 683 1163 15 1163 14 / 15* 11 / 12* 584 14,6 kos 56,90

Vgradna svetilka Kaleo DualColor 12 V/DC

11,5

L

15

14

11

Kaleo, vgradnja

11,5

L

15

15

12

Kaleo, vgradnja - ravna 
s površino

od 23,90 
€

od 24,90 
€

Pretvornik:
103 372 700 - 6 W
103 372 701 - 15 W
103 372 703 - 30 W

Pretvornik:
103 372 700 - 6 W
103 372 701 - 15 W
103 372 703 - 30 W



10 www.schachermayer.si| express 2018 Cene so brez DDV-ja in veljajo do 30. 06. 2018.
Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov in cen.

                      

NUJEN PRIBOR
REGULATORJA

           

3m
           

LED
           

12 VDC
           

Tanka in ozka kotna LED-svetilka je primerna predvsem za vitrine ali omare, ki potrebujejo veliko 
svetlobe, vendar je v njih zelo malo prostora.
• Razmak med LED diodami znaša 5 mm.
• Zaradi majhnih mer LED svetilka nima letev.
• Svetilka se vgradi s pomočjo dvojnega lepilnega traku (vključen v obsegu dobave).

Namig: pretvornik je potrebno naročiti posebej.

Širina: 6,4 mm
Višina: 4,1 mm
Barva svetlobe: 4000 K, nevtralno bela
Material: aluminij
Površina: eloksirana

Št. artikla Oprema Dolžina mm Svetlobni tok 
(lumen)

Moč W EM Cena v EUR

103 374 018 1 priklop z vtikačem 600 392 4,9 kos 21,90

103 374 019 1 priklop z vtikačem 800 520 6,6 kos 22,90

103 374 020 2 priklopa z vtikačem 1000 664 8,3 kos 24,90

103 374 021 2 priklopa z vtikačem 1200 800 10 kos 26,90

Vgradna svetilka Micro Line 45° 12 V/DC

4,9

4,1

6,4

                      

M M

                                 

NUJEN PRIBOR
REGULATORJA

           

2m
           

LED
           

12 VDC
           

Vgradna svetilka z zelo homogeno in enakomerno 
razporeditev svetlobe, brez tipičnih LED-pik.

Dolžina: 70 mm
Širina: 70 mm
Barva svetlobe: 4000 K, nevtralno bela
Svetlobni tok (lumen): 252
Material: kovina
Površina: videz inoxa

Št. artikla Izvedba Višina mm Montaža ø mm Vgradna globina 
mm

Moč W EM Cena v EUR

103 375 384 posamična svetilka 1 57 - 60 10 2,4 kos 7,90

103 375 385 3-delni set, s pretvornikom 15 W 1 57 - 60 10 3 x 2,4 gt 31,90

103 375 558 3-delni set, vključno s podnožjem in pretvornikom 15 W 13,5 - - 3 x 2,4 gt 35,90

103 375 659 5-delni set, vključno s podnožjem in pretvornikom 15 W 13,5 - - 5 x 2,4 gt 52,90

Vgradna svetilka SUN Quadro 12 V/DC

70

ø57 / 60

10
1

10

od 21,90 
€

od 7,90 
€

Pretvornik:
103 372 700 - 6 W
103 372 701 - 15 W
103 372 703 - 30 W

Pretvornik:
103 372 700 - 6 W
103 372 701 - 15 W
103 372 703 - 30 W
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Svetila

Vgradna svetilka z zelo homogeno in enakomerno 
razporeditev svetlobe, brez tipičnih LED-pik.

ø: 67 mm
Barva svetlobe: 4000 K, nevtralno bela
Svetlobni tok (lumen): 252
Material: kovina
Površina: videz inoxa

Št. artikla Izvedba Višina 
mm

Montaža ø 
mm

Vgradna globina 
mm

Moč W EM Cena v EUR

103 375 353 posamična svetilka 1 57 - 60 10 2,4 kos 7,90

103 375 354 3-delni set, s pretvornikom 15 W 1 57 - 60 10 3 x 2,4 gt 31,90

103 375 556 3-delni set, vključno s podnožjem in pretvornikom 15 W 13,5 - - 3 x 2,4 gt 35,90

103 375 559 5-delni set, vključno s podnožjem in pretvornikom 15 W 13,5 - - 5 x 2,4 gt 52,90

Vgradna svetilka SUN 12 V/DC
                      

M M

                                 

NUJEN PRIBOR
REGULATORJA

           

2m
           

LED
           

12 VDC
           

67

ø57 / 60

10
1 10

od 7,90 
€

           

Nadgradni alu profil YT02

Namig: zaključna kapa podaljša aluminijast profil za 1,5 mm.

Višina: 9,6 mm

Št. artikla Material Površina EM

103 373 887 umetna masa črna kos

Nizka zaključna kapa za alu vgradni 
profil YT02

 

9,90 
€

6,90 
€

• Zelo dober odvod toplote.
• Majhne mere.
• Primeren za samolepilne LED trake.

Obseg dobave: brez letve iz umetne 
mase, brez montažne sponke.

Dolžina: 3000 mm
Širina: 17,5 mm
Višina: 8,6 mm
Material: aluminij
Površina: RAL9005 črna, prašno barvana

Št. artikla Opis EM

103 373 883 alu profil kos

Pribor:
103 376 562   Pokrov profila, opal
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Aluminijasti kotni profil YT04

Namig: zaključna kapa podaljša aluminijast profil za 1,5 mm.

 

Št. artikla Material Površina EM

103 373 886 aluminij RAL9005 črna, prašno barvana kos

Zaključna kapa za alu profil YT04

 

4,90 
€

10,90 
€

Vgradni alu profil YT01
           

Namig: zaključna kapa podaljša aluminijast profil za 4,5 mm.
Vgradna dolžina alu profila se podaljša za 1,5 mm.

 
Št. artikla Material Površina EM

103 373 885 aluminij RAL9005 črna, prašno barvana kos

Zaključna kapa za alu profil YT01

 

9,90 
€

4,90 
€

• Zelo dober odvod toplote.
• Majhne mere.
• Primeren za samolepilne LED trake.

Obseg dobave: brez letev iz umetne mase.

Dolžina: 3000 mm
Širina: 24,5 mm
Višina: 1,5 mm
Vgradna širina: 17,5 mm
Vgradna globina: 7,5 mm
Material: aluminij
Površina: RAL9005 črna, prašno 

barvano

Št. artikla Opis EM

103 373 881 alu profil kos

• Zelo dober odvod toplote.
• Majhne mere.
• Primeren za samolepilne LED trake.

Obseg dobave: brez letve iz umetne mase, brez montažne sponke.

Dolžina: 3000 mm
Širina: 17,5 mm
Višina: 17,5 mm
Material: aluminij
Površina: RAL9005 črna, prašno 

barvana

Št. artikla Opis EM

103 373 884 alu profil kos

Pribor:
103 376 562   Pokrov profila, opal

Pribor:
103 376 562   Pokrov profila, opal



schachermayer express 2018 | 13

Pohištveni ročaji

0,49
€

18,90
€

15,90
€

 

 
Material: aluminij
Površina: naravno eloksirana
Višina: 48,2 mm
Globina: 17 mm

Št. artikla Dolžina mm EM

103 332 943 4200 kos

Vertikalni utopni ročaj Gola C profil G38

 

 
Material: aluminij
Površina: naravno eloksirana
Višina: 66,2 mm
Globina: 17 mm

Št. artikla Dolžina mm EM

103 332 944 4200 kos

Vertikalni utopni ročaj Gola C profil G39

 

 

Material: umetna masa
Površina: barva aluminija

Št. artikla Dolžina mm Višina mm Globina mm EM

103 332 945 28 50,2 3,2 gt

Zaključna kapa, odprta, za Gola C profil G38

2,29
€

 

Material: umetna masa
Površina: barva aluminija

Št. artikla Dolžina mm Višina mm Globina mm EM

103 332 946 28 70,4 3,2 gt

Zaključna kapa, odprta, za Gola C profil G39

 

Obseg dobave: 1 vrečka po 10 kosov.

Material: umetna masa

Št. artikla  EM

103 332 947  set

Pritrdilni set za Gola C profil G38

 

0,99
€
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Material: aluminij
Dolžina: 2500
Čelna debelina: 19 mm
Način montaže: za rezkanje

Št. artikla Površina Višina mm EM Cena v EUR

103 300 892 videz inoxa 40 kos 19,90

103 300 907 naravno eloksirana 40 kos 13,90

Ročaj Grande

 

 
Material: aluminij
Dolžina: 2500
Debelina čelnice: 19 mm
Način montaže: za rezkanje

Št. artikla Površina Višina mm EM Cena v EUR

103 300 408 videz inoxa 11 kos 15,90

103 300 423 naravno eloksirana 11 kos 9,90

Ročaj Prego

od 13,90 
€

od 9,90 
€

 

Material: cinkova litina
Površina: videz inoxa

Št. artikla Širina mm Višina mm Globina mm Razmak lukenj mm EM

103 300 869 190,4 26,7 20 128 kos

Pohištveni ročaj Wrap

 

 

Material: cinkova litina
Površina: videz inoxa

Št. artikla Širina mm Višina mm Globina mm Razmak lukenj mm EM Cena v EUR

103 300 862 240 26 26 160 kos 4,90

103 300 863 420 27 29 320 kos 7,90

Pohištveni ročaj Manta

 

4,40 
€

od 4,90 
€

19,8

40

10
10

1

5,2

9,9 3

2,5

16,8

(19,8)

10
1011

1

16,8

2,5

9,9 3
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Pohištveni ročaji

 

Nasvet: ujemajoče se pohištvene gumbe št.art. 103 305 794, 795 
in 728.

Material: cinkova litina

Št. artikla Površina Širina 
mm

Višina 
mm

Globina 
mm

Razmak 
lukenj mm

EM Cena v EUR

103 305 790 polirana kromirana 185 19 35 128 kos 3,90

103 305 792 polirana kromirana 281 19 35 224 kos 4,90

103 305 791 videz inoxa 185 19 35 128 kos 4,90

103 305 793 videz inoxa 281 19 35 224 kos 6,49

103 305 726 Kassitte (rjava) 185 19 35 128 kos 4,90

103 305 727 Kassitte (rjava) 281 19 35 224 kos 5,90

Pohištveni ročaj Arco

 

 

Material: cinkova litina

Št. artikla Površina Širina mm Višina mm Globina mm Razmak 
lukenj mm

EM Cena v EUR

103 300 067 bela, mat 236 8-13 29 192/224 kos 5,49

103 300 068 črna, mat 236 8-13 29 192/224 kos 5,49

103 300 069 bela, mat 363 8-13 34 288/320 kos 7,49

103 300 070 črna, mat 363 8-13 34 288/320 kos 7,49

Pohištveni ročaj Fluid

 

Material: umetna masa
Površina: rdeča/bela/črna
Izvedba: Ø podnožja 13 mm
Varianta 2: z zaščito proti vrtenju

Št. artikla Širina mm Višina mm Globina mm EM

103 304 769 47 36 23 kos

Pohištveni gumb avto

 

 

Material: umetna masa
Površina: bela/črna
Izvedba: Ø podnožja 13 mm
Varianta 2: z zaščito proti vrtenju

Št. artikla ø mm Globina mm EM

103 304 772 40 29 kos

Pohištveni gumb žoga

 

od 3,90 
€

od 5,49 
€

2,90 
€

2,90 
€
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 Material: umetna masa
Izvedba: Ø podnožja 13 mm
Varianta 2: z zaščito proti vrtenju

Št. artikla Površina Širina mm Višina mm Globina mm EM

103 304 773 modra/rumena/rdeča 44 44 23 kos

103 304 774 roza/rumena/rdeča 44 44 23 kos

Pohištveni gumb roža

2,90 
€

 

 Izvedba: s kombinirano zarezo
Material: jeklo
Površina: pocinkana
Pakiranje: 100 kos

Št. artikla Oblika navoja L mm EM Cena v EUR

104 492 800 M 4 9 kos 0,67

104 492 801 M 4 10 kos 0,43

104 492 802 M 4 15 kos 0,73

104 492 803 M 4 17 kos 0,83

104 492 804 M 4 20 kos 0,58

104 492 805 M 4 22 kos 0,72

104 492 806 M 4 25 kos 0,66

104 492 807 M 4 27 kos 0,79

104 492 808 M 4 30 kos 0,86

104 492 809 M 4 32 kos 1,19

104 492 810 M 4 35 kos 1,24

104 492 811 M 4 37 kos 1,25

104 492 812 M 4 40 kos 0,89

104 492 813 M 4 42 kos 0,94

104 492 814 M 4 45 kos 0,97

104 492 815 M 4 47 kos 1,03

104 492 816 M 4 50 kos 1,06

104 492 817 M 4 55 kos 1,77

104 492 818 M 4 60 kos 2,28

Vijak za ročaj M4 križni

od 0,43 
€ / 100 kos

35,90 
€

           

FE
           

• Odličen 12-delni vložek narejen iz enega kosa.
• Vijaki so sortirani v rumenem kovčku i-Boxx iz ABS, odpornega proti udarcem.
• Kovček ima prozoren pokrov.
• Vijaki M4 x 10/15/20/22, 5/25/27, 5/30/35/40/45/50 / 4 x 45 mm.
• Količina: 1675 kosov.

 
Št. artikla Š x V x G mm EAN koda EM

105 099 031 367 x 72 x 316 9002730990317 kos

Sortimentni kovček SCH z vijaki za ročaje
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Vgradna korita in pipe

3. poglavje: VGRADNA KORITA IN PIPE

od 149,- 
€

 

Znamka: Solido
Material: inox
Radij kota korita: 10 mm
Debelina materiala: 1 mm
Osnovna oprema: integralni prelivni ventil cedila 3 1/2", vklj. pritrdilne objemke, 

brez sifona

Št. artikla Tip Zunanja mera mm Velikost korita mm EM Cena v EUR

113 520 520 CAPP 40R10 440 x 440 400 x 400 x 185 kos 149,00

113 520 521 CAPP 45R10 490 x 440 450 x 400 x 185 kos 159,00

3D pomivalno korito serije CAPP
                                 

by Caressi

Slika: 113 520 520

Slika: 113 520 521

Pribor:
113515045 n   Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40 in 50 mm

Slika: 113 520 520

Slika: 113 520 521
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Znamka: Solido
Radij kota korita: 10 mm
Debelina materiala: 1 mm
Osnovna oprema: integralni prelivni ventil cedila 3 1/2", 

vklj. pritrdilne objemke, brez sifona

Št. artikla Tip Velikost cm Podnožje od mm Velikost korita mm EM Cena v EUR

113 520 530 CAPP 40KR10 44 x 52 450 400 x 400 x 185 kos 154,00

113 520 531 CAPP 50KR10 54 x 52 600 500 x 400 x 185 kos 164,00

3D pomivalno korito serije CAPP z armaturno ploščo

by Caressi

Slika: 113 520 530 Slika: 113 520 531

od 154,- 
€

Pribor:
113515045 n   Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40 in 50 mm

Slika: 113 520 530 Slika: 113 520 531
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Vgradna korita in pipe

Korito je primerno za utopno vgradnjo in vgradnjo, ravno s površino, od zgoraj.

Znamka: Solido
Material: inox
Površina: krtačena
Zunanja mera: 1000 x 530 mm
Velikost korita: 470 x 400 x 190 mm
Radij kota korita: 10 mm
Debelina materiala: 1,2 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2" z vzvodom, povezava odtokov, 

2 izvrtini, brez sifona

Št. artikla Tip Cedilo EM

113 523 788 Brentford E10 levo/desno kos

2D pomivalno korito Brentford E10
                      

600>
           

Slika: odlagalna površina desno

Slika: odlagalna površina desno

289,- 
€

Pribor:
113515045 n   Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40 in 50 mm

1000

53
0

470

40
0

265
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Korito je primerno za utopno vgradnjo in vgradnjo, ravno s površino, od zgoraj.

Znamka: Solido
Material: inox
Površina: krtačena
Zunanja mera: 1000 x 530 mm
Velikost korita: 340 x 400 x 190 in 160 x 400 x 160 mm
Radij kota korita: 10 mm
Debelina materiala: 1,2 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2" z vzvodom, povezava odtokov, 

2 izvrtini, brez sifona

Št. artikla Tip Cedilo EM

113 523 789 Brentford E15 levo/desno kos

2D pomivalno korito Brentford E15
                      

600>
           

Slika: odlagalna površina desno

Slika: odlagalna površina desno

359,- 
€

Pribor:
113515045 n   Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40 in 50 mm

1000

53
0

40
0

340 160

300200 420
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Vgradna korita in pipe

74,90 
€

Pribor:
113515045 n   Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40 in 50 mm

500>
           

Vgradno pomivalno korito Flint E-Compact

Slika odlagalna površina desno

Slika odlagalna površina desno

 
Znamka: Solido
Tip: Flint E-Compact
Material: inox
Površina: gladka
Velikost korita: 340 x 400 x 155 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2" z vzvodom, povezava odtokov, 2 

izvrtini, brez sifona

Št. artikla  EM

113 523 792  kos

50
0

800
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89,90 
€

Pribor:
113515045 n   Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40 in 50 mm

600>
           

Vgradno pomivalno korito Flint E15

Slika odlagalna površina desno

Slika odlagalna površina desno

965

50
0

 
Znamka: Solido
Tip: Flint E15
Material: inox
Površina: gladka
Velikost korita: 340 x 400 x 155 in 163 x 300 x 83 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2" z vzvodom, povezava odtokov, 2 

izvrtini, brez sifona

Št. artikla  EM

113 523 794  kos
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Vgradna korita in pipe

239,- 
€

600>
           

Vgradno pomivalno korito Basis BFG 651

Barva na sliki: kamnito siva Barva na sliki: grafit

Korito za ostanke 18/10

 

• Višinsko in vzdolžno nastavljiv čep za preprečevanje vonjav, s fleksibilno priključno odvodno 
cevjo ø 40 mm in 50 mm.

• Iz polipropilena, odpornega na udarce.
• S 240 mm dolgo odtočno cevjo.
• Višinsko nastavljiva potopna cev.
• Odvodna cev z dvema kombiniranima priključkoma, s 3/4" ali 1" za pralni in pomivalni stroj.
• Z vsemi tesnili in navodili za montažo.
• Gibljivo cev lahko po potrebi skrajšate.

Po DIN EN 274.

ø: 40/50 mm
Znamka: Haas
Navoj ø: 6/4"
Primerno za: univerzalna uporaba
Material: umetna masa

Št. artikla  EM

113 515 045 n  kos

Sifon pomivalnega korita z upogljivo cevjo

 
Znamka: Solido
Tip: BFG 651
Material: granit
Zunanja mera: 970 x 500 mm
Velikost korita: 340 x 420 x 200 in 150 x 290 x 90 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2" z vrtljivim gumbom, povezava odtokov, 

posoda za ostanke 18/10, brez izvrtine, brez sifona

Št. artikla Barva Cedilo EM

113 500 484 grafit levo/desno kos

113 500 486 kamnito siva levo/desno kos

3,99 
€

Pribor:
113515045 n   Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40 in 50 mm

600

ca
. 2

90

60
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• Hitro montirni sistem.
• Gibljive priključne cevi.

Izvrtina za pipe Ø: 34 mm
Iztok: vrtljiv
Pršenje: ne

Št. artikla Tip Površina Izvedba EM

113 518 460 31368000 krom tlačno delovanje kos

Kuhinjska armatura BauLoop

 

Tlačno delovanje: neposreden priključek na vodovodno napeljavo.
Breztlačno delovanje: uporaba mogoča samo s kuhinjskim bojlerjem.

Kuhinjske armature Grohe

 

 

• Dolgotrajni keramični vložki za boljšo gibljivost ročice.
• Gibljivi cevni priključki.

Izvrtina za pipe Ø: 34 mm
Iztok: vrtljiv
Pršenje: ne

Št. artikla Tip Površina Izvedba EM Cena v EUR

113 518 451 32259002 krom tlačno delovanje kos 219,00

113 518 452 31242002 krom breztlačno delovanje kos 259,00

Kuhinjska armatura EURODISC COSMOPOLITAN

 

• Dolgotrajni keramični vložki za boljšo gibljivost ročice.
• Gibljivi cevni priključki.

Izvrtina za pipe Ø: 34 mm
Iztok: vrtljiv
Pršenje: ne

Št. artikla Tip Površina Varianta 2 EM

113 518 450 31255000 krom tlačno delovanje kos

Kuhinjska armatura EUROCUBE

od 219,- 
€

64,90 
€

179,- 
€
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Vgradna korita in pipe

• Dolgotrajni keramični vložki za boljšo gibljivost ročice.
• Za 360° vrtljiv gibljivi izliv.
• Aretirana prha za pomivanje posode.

Izvrtina za pipe Ø: 33-35 mm
Iztok: vrtljiv
Pršenje: da

Št. artikla Tip Površina Izvedba EM

113 520 478 Imaro 8522 krom tlačno delovanje kos

Kuhinjska armatura Solido - 8522

 

• Dolgotrajni keramični vložki za boljšo gibljivost ročice.
• Za 360° vrtljiv gibljivi izliv.
• Aretirana prha za pomivanje posode.

Izvrtina za pipe Ø: 33-35 mm
Iztok: vrtljiv
Pršenje: da

Št. artikla Tip Površina Izvedba EM

113 520 474 Imaro 8322/1 krom tlačno delovanje kos

Kuhinjska armatura Solido - 8322/1

 

209,- 
€

349,- 
€

• Gumb za spremembo na pršenje.
• Dolgotrajni keramični vložki za boljšo gibljivost ročice.
• Gibljivi cevni priključki.

Izvrtina za pipe Ø: 33-35 mm
Iztok: vrtljiv in izvlečen
Pršenje: da

Št. artikla Tip Površina Izvedba EM

113 520 464 Imaro 8222/D krom tlačno delovanje kos

Kuhinjska armatura Solido - 8222/D

 

219,- 
€



26 www.schachermayer.si| express 2018 Cene so brez DDV-ja in veljajo do 30. 06. 2018.
Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov in cen.

Helm 73
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HELM 73

Preverjeno okovje za preprosto in zanesljivo rešitev drsnih vrat. S tem okovjem premikate krila lahkotno in tiho.

Področja uporabe:
• Teža vratnega krila do 80 kg.

• Stenska in stropna montaža.
• Izbirno blaženje zapiranja.
• Lahko namestite sinhronsko okovje.

  650 mm pri enostranski uporabi,
  860 mm pri obojestranski uporabi.

Izvedbe: 
• Aluminij, srebrno eloksiran.
• Tekalna tirnica dobavljiva v celih palicah po 6 m ali na mero.

Prednosti izdelka:
• Preverjeno po DIN EN 1527:2013 s 200.000 ciklusi odpiranja/zapiranja.
• Uležajena tekalna kolesa.
• Minimalna vgradna višina.
• Enostavna naknadna vgradnja blaženja.
 
 
 

• 1-krilna in 2-krilna lesena vrata.

• Pri uporabi blaženja, je potrebno upoštevati najmanjšo širino vratnega krila:

HELM 73

HELM 73

Preverjeno okovje za preprosto in zanesljivo rešitev drsnih vrat. S tem okovjem premikate krila lahkotno in tiho.

Področja uporabe:
• Teža vratnega krila do 80 kg.

• Stenska in stropna montaža.
• Izbirno blaženje zapiranja.
• Lahko namestite sinhronsko okovje.

  650 mm pri enostranski uporabi,
  860 mm pri obojestranski uporabi.

Izvedbe: 
• Aluminij, srebrno eloksiran.
• Tekalna tirnica dobavljiva v celih palicah po 6 m ali na mero.

Prednosti izdelka:
• Preverjeno po DIN EN 1527:2013 s 200.000 ciklusi odpiranja/zapiranja.
• Uležajena tekalna kolesa.
• Minimalna vgradna višina.
• Enostavna naknadna vgradnja blaženja.
 
 
 

• 1-krilna in 2-krilna lesena vrata.

• Pri uporabi blaženja, je potrebno upoštevati najmanjšo širino vratnega krila:

HELM 73

Preverjeno okovje za preprosto in zanesljivo rešitev drsnih vrat. S tem okovjem premikate krila lahkotno in tiho.

Področja uporabe:
• Teža vratnega krila do 80 kg.

• Stenska in stropna montaža.
• Izbirno blaženje zapiranja.
• Lahko namestite sinhronsko okovje.

  650 mm pri enostranski uporabi,
  860 mm pri obojestranski uporabi.

Izvedbe: 
• Aluminij, srebrno eloksiran.
• Tekalna tirnica dobavljiva v celih palicah po 6 m ali na mero.

Prednosti izdelka:
• Preverjeno po DIN EN 1527:2013 s 200.000 ciklusi odpiranja/zapiranja.
• Uležajena tekalna kolesa.
• Minimalna vgradna višina.
• Enostavna naknadna vgradnja blaženja.
 
 
 

• 1-krilna in 2-krilna lesena vrata.

• Pri uporabi blaženja, je potrebno upoštevati najmanjšo širino vratnega krila:

HELM 73

Preverjeno okovje za preprosto in zanesljivo rešitev drsnih vrat. S tem okovjem premikate krila lahkotno in tiho.

Področja uporabe:
• Teža vratnega krila do 80 kg.

• Stenska in stropna montaža.
• Izbirno blaženje zapiranja.
• Lahko namestite sinhronsko okovje.

  650 mm pri enostranski uporabi,
  860 mm pri obojestranski uporabi.

Izvedbe: 
• Aluminij, srebrno eloksiran.
• Tekalna tirnica dobavljiva v celih palicah po 6 m ali na mero.

Prednosti izdelka:
• Preverjeno po DIN EN 1527:2013 s 200.000 ciklusi odpiranja/zapiranja.
• Uležajena tekalna kolesa.
• Minimalna vgradna višina.
• Enostavna naknadna vgradnja blaženja.
 
 
 

• 1-krilna in 2-krilna lesena vrata.

• Pri uporabi blaženja, je potrebno upoštevati najmanjšo širino vratnega krila:

HELM 73

Preverjeno okovje za preprosto in zanesljivo rešitev drsnih vrat. S tem okovjem premikate krila lahkotno in tiho.

Področja uporabe:
• Teža vratnega krila do 80 kg.

• Stenska in stropna montaža.
• Izbirno blaženje zapiranja.
• Lahko namestite sinhronsko okovje.

  650 mm pri enostranski uporabi,
  860 mm pri obojestranski uporabi.

Izvedbe: 
• Aluminij, srebrno eloksiran.
• Tekalna tirnica dobavljiva v celih palicah po 6 m ali na mero.

Prednosti izdelka:
• Preverjeno po DIN EN 1527:2013 s 200.000 ciklusi odpiranja/zapiranja.
• Uležajena tekalna kolesa.
• Minimalna vgradna višina.
• Enostavna naknadna vgradnja blaženja.
 
 
 

• 1-krilna in 2-krilna lesena vrata.

• Pri uporabi blaženja, je potrebno upoštevati najmanjšo širino vratnega krila:

MOŽNOSTI VGRADNJE

HELM 73

Preverjeno okovje za preprosto in zanesljivo rešitev drsnih vrat. S tem okovjem premikate krila lahkotno in tiho.

Področja uporabe:
• Teža vratnega krila do 80 kg.

• Stenska in stropna montaža.
• Izbirno blaženje zapiranja.
• Lahko namestite sinhronsko okovje.

  650 mm pri enostranski uporabi,
  860 mm pri obojestranski uporabi.

Izvedbe: 
• Aluminij, srebrno eloksiran.
• Tekalna tirnica dobavljiva v celih palicah po 6 m ali na mero.

Prednosti izdelka:
• Preverjeno po DIN EN 1527:2013 s 200.000 ciklusi odpiranja/zapiranja.
• Uležajena tekalna kolesa.
• Minimalna vgradna višina.
• Enostavna naknadna vgradnja blaženja.
 
 
 

• 1-krilna in 2-krilna lesena vrata.

• Pri uporabi blaženja, je potrebno upoštevati najmanjšo širino vratnega krila:

Helm 73
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• Primerna za stropno montažo in za sprejem stenskih pritrdilnih kotnikov (102 287 631 / 632).

Material: aluminij, srebrno eloksiran

Št. artikla Dolžina mm Storitev EM Cena v EUR na

102 290 582 1700 razrez ni mogoč kos 13,90 1 kos

102 290 584 2100 razrez ni mogoč kos 16,90 1 kos

102 290 585 2500 razrez ni mogoč kos 20,90 1 kos

102 290 586 3100 razrez ni mogoč kos 24,90 1 kos

102 286 999 6000 razrez na mero z doplačilom mm 9,90 1000 mm

Tekalna tirnica HELM 73
           

31

33
,3

5,3

Ø5,2

Ø4,5

Obseg dobave:
2 x tekalno kolo
2 x nosilna prirobnica
2 x zaustavljalec
1 x gumiran zaustavljalec za vrata
1 x talno vodilo
 

Št. artikla  EM

102 290 587  gt

Set okovja HELM 73

 

 

Kombinacija z okovjem za sinhronizacijo ni možna.
1 par je za 1 krilo.
 

Št. artikla Uporaba Material EM Cena v EUR

102 245 231 vgradna višina 6,5-12 mm jeklo, cinkano par 22,90

102 287 411 vgradna višina 4-12 mm aluminij par 74,90

Nosilni profil Solido 80 za minimalno vgradno višino

aluminijasta izvedba

od 22,90 
€

od 13,90 
€

19,90 
€

140

15

22

jeklena izvedba

 

Blaženje za okovje drsnih vrat iz lesa ali jekla.
Krila se zaustavijo in tlačna mehanika jih zadrži na končni poziciji. Montaža v tekalno tirnico.
Možna tudi naknadna montaža.

Namig:
za dvostransko blaženje potrebujete 2 blažilca (najmanjša širina krila 860 mm).
Za enostransko blaženje potrebujete 1 blažilec (najmanjša širina krila 650 mm).

 
Št. artikla Nosilna moč kg Material EM

102 265 169 80 umetna masa, siva / jeklo kos

102 290 688 50 umetna masa, siva / jeklo kos

Blažilec zapiranja HELM 73

29,90 
€
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Tekalno kolo

Zaustavljalec

Kolesce

Povlečnik

Veznik zobatega jermena

Talno vodilo

 

Za hkratno upravljanje vratnih kril na 2-krilnih drsnih vratih. Kombinacija z nosilnimi profili za 
minimalno vgradno višino ni možna!

Najmanjša debelina vrat mora znašati vsaj 20 mm.
Izračun dolžine zobatega jermena: (dolžina tekalne tirnice x 2) + 120 mm.

Namig: tekalno tirnico in zobat jermen naročite posebej.

Obseg dobave:
• 4 x tekalno kolo z nosilnimi vijaki M8 x 50 in nosilnimi prirobnicam.
• 4 x zaustavljalec.
• 2 x talno vodilo.
• 2 x kolesce.
• 1 x veznik za zobati jermen.
• 1 x povlečnik za zobati jermen.

Širina krila do: 1400 mm

Št. artikla  EM

102 290 590  gt

Set okovja za sinhronizacijo HELM 73

31

40

8

20

5

24,5

20

33
+

8
33

,3

4,7 6,2

129,90 
€

 

 
Št. artikla Dolžina m EM

102 245 891 10 kos

Zobati jermen za sinhronsko okovje Helm 73

 

74,90 
€
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Model: M 4920
Izvedba: skrita pritrditev, s ključavnico
Luknja: BB
Dimenzije dovoda: ø 48 x 10 mm
Vgradna mera: ø 59 mm

Št. artikla Material Površina EM

102 289 097 aluminij kromirana, satinirana kos

102 289 106 n aluminij zlata kos

Set utopnega ročaja za drsna vrata M4920, okrogel s ključavnico, BB

 

 

 

Model: M 4920
Izvedba: skrita pritrditev, s ključavnico
Luknja: WC
Dimenzije dovoda: ø 48 x 10 mm
Vgradna mera: ø 59 mm

Št. artikla Material Površina EM

102 289 102 aluminij kromirana, satinirana kos

102 289 125 n aluminij zlata kos

Set utopnega ročaja za drsna vrata M4920, okrogel s ključavnico, WC

9,90 
€

10,90 
€

 

 

Model: M 472
Izvedba: skrita pritrditev, brez ključavnice
Luknja: BL
Dimenzije dovoda: 86 x 26 x 8 mm
Vgradna mera: 116 x 44 x 2 mm
Način montaže: z večnamenskimi vijaki, okrasni ročaj s silikonom ali lepilom

Št. artikla Material Površina EM Cena v EUR

102 273 984 n medenina srebrno antična par 24,90

102 289 051 medenina polirana/zaščitni lak par 13,90

102 289 052 medenina kromirana par 18,90

102 289 053 medenina kromirana, mat par 17,90

Set utopnega ročaja za drsna vrata M472, prikrito privijanje, slepi

od 13,90 
€
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Način montaže: enojni ali v paru
Navoji: M8
Vratne izvrtine: 12-14 mm
Ročaj ø: 25 mm
Nosilni odmik: 65 mm
Material: inox
Površina: mat

Št. artikla Model Skupna dolžina mm Razmak lukenj mm EM Cena v EUR

102 284 525 MT 350/25 350 150 kos 16,90

102 284 529 MT 350/25 350 250 kos 16,90

102 284 526 MT 720/25 720 520 kos 21,90

102 284 527 MT 1240/25 1240 520 kos 36,90

102 284 528 MT 1760/25 1760 520 kos 46,90

Vratni ročaj MT

 

od 16,90 
€

Sestavljen iz:
• 4 x pritrdilna matica.
• 2 x navojno steblo M8 x 30 (steklo) in M8 x 110 (les, kovina).
• 2 x distančni vložek ø 12 mm za steklo.
• 4 x plastična podložka za okrogle ročaje in podpore.
• 4 x plastična podložka za ročaje s poševnimi podporami.
• 2 x pritrdilna točka.

Nasvet:
za 2 ročaja je potrebno naročiti 1 garnituro pritrdilcev.

Način montaže: obojestranska
Uporaba: les, steklo in kovina
Izvrtina v steklo: 14 mm
Material: jeklo

Št. artikla Debelina vrat mm Površina EM

102 284 480 8-60 cinkana gt

Pritrdilci za ročaje MT M8, obojestranski

 

Sestavljen iz:
• 2 x pritrdilna matica.
• 2 x vijak s sistemskim navojem za pritrditev v les in kovino.
• 2 x podložka iz umetne mase za okrogle ročaje in nosilce.
• 2 x podložka iz umetne mase za ročaje z diagonalnimi nosilci.
• 1 par = za 2 pritrdilni izvrtini.

Način montaže: enostranska / nevidna
Uporaba: les in kovina
Material: jeklo

Št. artikla Debelina vrat mm Površina EM

102 284 479 - cinkana par

Pritrdilci za ročaje MT M8 enostranski, skriti

 

7,90 
€

3,90 
€
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Funkcijske prednosti ACTIVIQ
Podroben opis

Zaščita pred praskam
Vse zadrge so prekrite, tako da 
se občutljivi materiali ne morejo 
opraskati. Navznoter obrnjena 
spiralna zadrga na napoleonovem 
žepu in pokrita sprednja zadrga 
pripomorejo k neobrabi materiala, 
obleke in stroja.

Udobje
Udobno nošenje omogoča ergonomski 
kroj s posebnimi conami za lažje gibanje 
na komolcih, ramenih in kolenih, ki 
prepreči zdrs jakne, pri opravljanju dela 
nad glavo. Varuje kolena pri klečanju. 
Zaščita vratu in brade na sprednjem 
delu ovratnika jakne, omogoča dodatno 
udobje.

Žepi
Ničesar ne izgubite: napoleon žepa v 
jakni in drugi številni žepi na priročnih 
mestih zagotavljajo veliko prostora za 
shranjevanje. Premišljeno nameščeni 
potisni gumbi, raztezne gube, zadrge 
in ježki omogočajo največjo dodatno 
varnost.

Robustnost
Ne glede na to s čim se ukvarjate, ta 
zaščitna obleka veliko zdrži. Zanke za 
pas so posebno široke in vzdržljive, 
obremenilne točke so dodatno 
zavarovane s sponko. V predelu kolen 
lahko menjate zaščitne blazinice.

4. poglavje: VARNOSTNA IN ZAŠČITNA OPREMA
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4. poglavje: VARNOSTNA IN ZAŠČITNA OPREMA

Jakna Activiq Delovne hlače Activiq

Delovne hlače z oprsnikom Activiq Kratke hlače Activiq

Serija Activiq - črna/antracit
                                            

Zaščitna blazinica za kolena Pas

od 39,90 
€46,90 

€

od 54,90 
€ od 29,90 

€

15,90 
€8,90 

€

Št. artikla Velikost EM Cena 
v EUR

101 169 032 46 kos 39,90

101 169 033 48 kos 39,90

101 169 034 50 kos 39,90

101 169 035 52 kos 39,90

101 169 036 54 kos 39,90

101 169 037 56 kos 43,90

101 169 038 58 kos 43,90

101 169 039 n 60 kos 43,90

Št. artikla Velikost EM Cena v 
EUR

101 169 080 46 kos 54,90

101 169 081 48 kos 54,90

101 169 082 50 kos 54,90

101 169 083 52 kos 54,90

101 169 084 54 kos 54,90

101 169 085 56 kos 58,90

101 169 086 58 kos 58,90

101 169 087 n 60 kos 58,90

Št. artikla Velikost EM Cena 
v EUR

101 169 128 46 kos 29,90

101 169 129 48 kos 29,90

101 169 130 50 kos 29,90

101 169 131 52 kos 29,90

101 169 132 54 kos 29,90

101 169 133 56 kos 31,90

101 169 134 58 kos 31,90

101 169 135 n 60 kos 31,90

Barva: črna

Št. artikla Dolžina mm EM

101 173 752 1150 kos

Nasvet: samo za hlače z oprsnikom.

Št. artikla Debelina mm EM

101 173 787 20 par

Št. artikla Velikost EM Cena v 
EUR

101 169 164 S kos 46,90

101 169 165 M kos 46,90

101 169 166 L kos 46,90

101 169 167 XL kos 46,90

101 169 168 n XXL kos 49,90
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Št. artikla Velikost EM Cena v 
EUR

101 169 144 S kos 46,90

101 169 145 M kos 46,90

101 169 146 L kos 46,90

101 169 147 XL kos 46,90

101 169 148 n XXL kos 49,90

Jakna Activiq

Št. artikla Velikost EM Cena v 
EUR

101 169 000 46 kos 39,90

101 169 001 48 kos 39,90

101 169 002 50 kos 39,90

101 169 003 52 kos 39,90

101 169 004 54 kos 39,90

101 169 005 56 kos 43,90

101 169 006 58 kos 43,90

101 169 007 n 60 kos 43,90

Delovne hlače Activiq

Št. artikla Velikost EM Cena v 
EUR

101 169 048 46 kos 54,90

101 169 049 48 kos 54,90

101 169 050 50 kos 54,90

101 169 051 52 kos 54,90

101 169 052 54 kos 54,90

101 169 053 56 kos 58,90

101 169 054 58 kos 58,90

101 169 055 n 60 kos 58,90

Delovne hlače z oprsnikom Activiq

Št. artikla Velikost EM Cena 
v EUR

101 169 096 46 kos 29,90

101 169 097 48 kos 29,90

101 169 098 50 kos 29,90

101 169 099 52 kos 29,90

101 169 100 54 kos 29,90

101 169 101 56 kos 31,90

101 169 102 58 kos 31,90

101 169 103 n 60 kos 31,90

Kratke hlače Activiq

Zaščitna blazinica za kolena Pas

15,90 
€8,90 

€

Barva: črna

Št. artikla Dolžina mm EM

101 173 752 1150 kos

Nasvet: samo za hlače z oprsnikom.

Št. artikla Debelina mm EM

101 173 787 20 par

                                            

Serija Activiq - peščeno rjava/črna

od 46,90 
€

od 54,90 
€ od 29,90 

€

od 39,90 
€
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Zaščitna blazinica za kolena Pas

15,90 
€8,90 

€

Barva: črna

Št. artikla Dolžina mm EM

101 173 752 1150 kos

Nasvet: samo za hlače z oprsnikom.

Št. artikla Debelina mm EM

101 173 787 20 par

Št. artikla Velikost EM Cena v 
EUR

101 169 149 S kos 46,90

101 169 150 M kos 46,90

101 169 151 L kos 46,90

101 169 152 XL kos 46,90

101 169 153 n XXL kos 49,90

Jakna Activiq

Delovne hlače z oprsnikom Activiq

Št. artikla Velikost EM Cena 
v EUR

101 169 056 46 kos 54,90

101 169 057 48 kos 54,90

101 169 058 50 kos 54,90

101 169 059 52 kos 54,90

101 169 060 54 kos 54,90

101 169 061 56 kos 58,90

101 169 062 58 kos 58,90

101 169 063 n 60 kos 58,90

Št. artikla Velikost EM Cena 
v EUR

101 169 104 46 kos 29,90

101 169 105 48 kos 29,90

101 169 106 50 kos 29,90

101 169 107 52 kos 29,90

101 169 108 54 kos 29,90

101 169 109 56 kos 31,90

101 169 110 58 kos 31,90

101 169 111 n 60 kos 31,90

Kratke hlače Activiq

Št. artikla Velikost EM Cena 
v EUR

101 169 008 46 kos 39,90

101 169 009 48 kos 39,90

101 169 010 50 kos 39,90

101 169 011 52 kos 39,90

101 169 012 54 kos 39,90

101 169 013 56 kos 43,90

101 169 014 58 kos 43,90

101 169 015 n 60 kos 43,90

Delovne hlače Activiq

                                            

Serija Activiq - temno modra/antracitna

od 39,90 
€

od 54,90 
€

od 46,90 
€

od 29,90 
€
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Št. artikla Velikost EM Cena v 
EUR

101 169 154 S kos 46,90

101 169 155 M kos 46,90

101 169 156 L kos 46,90

101 169 157 XL kos 46,90

101 169 158 n XXL kos 49,90

Jakna Activiq

Št. artikla Velikost EM Cena v 
EUR

101 169 016 46 kos 39,90

101 169 017 48 kos 39,90

101 169 018 50 kos 39,90

101 169 019 52 kos 39,90

101 169 020 54 kos 39,90

101 169 021 56 kos 43,90

101 169 022 58 kos 43,90

101 169 023 n 60 kos 43,90

Delovne hlače Activiq

Št. artikla Velikost EM Cena v 
EUR

101 169 064 46 kos 54,90

101 169 065 48 kos 54,90

101 169 066 50 kos 54,90

101 169 067 52 kos 54,90

101 169 068 54 kos 54,90

101 169 069 56 kos 58,90

101 169 070 58 kos 58,90

101 169 071 n 60 kos 58,90

Delovne hlače z oprsnikom Activiq

Št. artikla Velikost EM Cena v 
EUR

101 169 112 46 kos 29,90

101 169 113 48 kos 29,90

101 169 114 50 kos 29,90

101 169 115 52 kos 29,90

101 169 116 54 kos 29,90

101 169 117 56 kos 31,90

101 169 118 58 kos 31,90

101 169 119 n 60 kos 31,90

Kratke hlače Activiq

Zaščitna blazinica za kolena Pas

15,90 
€8,90 

€

Barva: črna

Št. artikla Dolžina mm EM

101 173 752 1150 kos

Nasvet: samo za hlače z oprsnikom.

Št. artikla Debelina mm EM

101 173 787 20 par

Serija Activiq - olivno zelena/črna
                                            

od 46,90 
€

od 54,90 
€ od 29,90 

€

od 39,90 
€
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Delovna jakna Ultrashell Practiq

                                                                  

Delovne hlače Practiq

Kratke delovne hlače Practiq
                                                                  

Material: 45% poliamid / 55% bombaž
Kolenski ščitniki: ne

Št. artikla Barva Velikost Teža g/m² EM Cena v EUR

101 169 700 antracitna/črna 46 260 kos 59,90

101 169 701 antracitna/črna 48 260 kos 59,90

101 169 702 antracitna/črna 50 260 kos 59,90

101 169 703 antracitna/črna 52 260 kos 59,90

101 169 704 antracitna/črna 54 260 kos 59,90

101 169 705 antracitna/črna 56 260 kos 65,90

101 169 706 antracitna/črna 58 260 kos 65,90

101 169 707 n antracitna/črna 60 260 kos 65,90

Material: 100% poliester

Št. artikla Barva Velikost Teža g/m² EM Cena v EUR

101 169 726 antracitna/črna S 180 kos 64,90

101 169 727 antracitna/črna M 180 kos 64,90

101 169 728 antracitna/črna L 180 kos 64,90

101 169 729 antracitna/črna XL 180 kos 64,90

101 169 730 n antracitna/črna XXL 180 kos 71,90

Material: 45% poliamid / 55% bombaž
Kolenski ščitniki: da

Št. artikla Barva Velikost Teža g/m² EM Cena v EUR

101 169 668 antracitna/črna 46 260 kos 79,90

101 169 669 antracitna/črna 48 260 kos 79,90

101 169 670 antracitna/črna 50 260 kos 79,90

101 169 671 antracitna/črna 52 260 kos 79,90

101 169 672 antracitna/črna 54 260 kos 79,90

101 169 673 antracitna/črna 56 260 kos 88,90

101 169 674 antracitna/črna 58 260 kos 88,90

101 169 675 n antracitna/črna 60 260 kos 88,90

od 64,90 
€

od 79,90 
€

od 59,90 
€
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Antistatičen čevelj z nepropustnim podplatom, odpornim proti ogljikovodiku (1100 N), absor-
pcija energije v predelu pete.

Kapa: jeklena kapica 200 J
Material: luknjano usnje velur
Podloga: iz blaga, zračno prepustna, vpija in oddaja vlago, 

obstojna proti obrabi
Vložek za čevlje: anatomičen, izdelan iz EVA in tkanine, antistatičen, 

optimalna podpora nogi
Dno: nedrseč DUO PU
Vmesni vložek: INOX jeklo
Norma: EN ISO 20345:2011
Teža: pri vel. 42 prib. 580 g

Št. artikla Velikost Širina EM

101 179 520 n 36 po mondopointu št.11 par

101 179 521 n 37 po mondopointu št.11 par

101 179 522 38 po mondopointu št.11 par

101 179 523 39 po mondopointu št.11 par

101 179 524 40 po mondopointu št.11 par

101 179 525 41 po mondopointu št.11 par

101 179 526 42 po mondopointu št.11 par

101 179 527 43 po mondopointu št.11 par

101 179 528 44 po mondopointu št.11 par

101 179 529 45 po mondopointu št.11 par

101 179 530 46 po mondopointu št.11 par

101 179 531 47 po mondopointu št.11 par

101 179 532 n 48 po mondopointu št.11 par

Nizki varnostni delovni čevlji Tigri S1P SRC

Antistatičen čevelj z nepropustnim podplatom, odpornim proti ogljikovodiku (1100 N), 
absorpcija energije v predelu pete.

Kapa: nekovinska kapa TOP RETURN
Material: usnje velur
Podloga: SANY DRY®, zračno prepustna, vpija in oddaja vlago, 

obstojna proti obrabi
Vložek za čevlje: anatomski luknjan vložek za čevlje AIR iz gume EVA in 

blaga, antistatičen
Dno: PU/PU
Vmesni vložek: plošča APT, nekovinska
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 P SRC

Št. artikla Velikost Širina EM

101 178 939 n 39 11 mondopoint par

101 178 940 40 11 mondopoint par

101 178 941 41 11 mondopoint par

101 178 942 42 11 mondopoint par

101 178 943 43 11 mondopoint par

101 178 944 44 11 mondopoint par

101 178 945 45 11 mondopoint par

101 178 946 46 11 mondopoint par

101 178 947 n 47 11 mondopoint par

Varnostni delovni čevlji Lubeck S1P SRC
           

24,90 
€

36,90 
€
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Varnostna in zaščitna oprema

Športna oblika in udobna za nošenje. Fleksibilen in mehek nosni lok. Zaradi posebnega premaza, so 
očala odporna na praske in se ne rosijo. UV filter proti UV-A in UV-B sevanju. Optični razred I.

Norma: EN 166

Št. artikla Steklo Brez zameglitve Barva okvirja EM

101 175 482 prozorno da črna kos

101 175 483 obarvano da črna kos

Zaščitna očala Sports Line

 

Prozorna

Obarvana

 

Športna oblika in udoba za nošenje. Vgrajena dioptrija. Zaradi posebnega premaza, so očala odporna 
na praske in se ne rosijo. UV filter proti UV-A in UV-B sevanju. Posebno lahki, gumirani nosni lok in 
blazinice.

Norma: EN 166

Št. artikla Steklo Dioptrije Brez zameglitve Barva okvirja Teža g EM

101 175 487 prozorno +1,5 da črna 23 kos

101 175 488 prozorno +2,0 da črna 23 kos

101 175 489 prozorno +2,5 da črna 23 kos

101 175 490 prozorno +3,0 da črna 23 kos

Zaščitna in bralna očala Reader - z dioptrijo

 

Predvsem udoben, z obročem za zložiti. Odlično za kratkotrajno zadrževanje v hrupnem območju. 
Izmenljivi čepi iz poliuretana.

Št. artikla Zvočno tesnenje Teža g EM

101 170 150 SNR = 24 dB 10 kos

Zložljiv protihrupni ščitnik Percap

 

  
Št. artikla Zvočno tesnenje Primerno za EM

101 170 151 SNR = 24 dB protihrupni ščitnik z obročem Percap par

Nadomestni čep

 

Maksimalna zaščita in udobje slušalk. Zunanji nastavljiv naglavni trak, ki se prilega vsem velikostim glav. 
Notranji zračni trak zmanjša pritisk na glavo in se bolje prilega.
 

Št. artikla Zvočno tesnenje Teža g EM

101 170 180 SNR = 33 dB 224 kos

Protihrupne slušalke Thunder T2

3,90 
€

7,90 
€

3,90 
€

1,80 
€

15,90 
€
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5. poglavje: MONTAŽNI MATERIAL IN ORODJE

 

Primeren za vse gladke površine. Preprosto in lahko manevriranje. Robustna, trajna, prašno 
barvana jeklena konstrukcija, zavarjena s torzijsko togostjo. Vrtljiva kolesa: najlon s 45 mm 
poliuretanskim krogom, kolesa iz črnega najlona.

Dolžina vilic: 1150 mm

Št. artikla Izvedba Nosilna moč kg Teža kg EM

107 856 184 Tandem 2200 67 kos

Ročni paletnik GS Basic

 

Cinkan, s kolesi iz poliamida, največja širina stiska je 110 mm, s slojem filca.
 

Št. artikla Nosilna moč kg Kolo ø mm Mere cm Teža kg EM

107 854 913 500 200 30 x 30 x 35 3,5 kos

Voziček za prevoz plošč s poliamidnimi kolesi

289,- 
€

59,- 
€

Praktično orientirani sistem za sušenje laka in transportiranje! 
• Stabilna konstrukcija iz kvadratnih cevi.
• Dobre vozne lastnosti s 4 vrtljivi koleščki (uležajeni).
• Nakladne palice prevlečene z umetno maso (primerno tudi za vodne lake).

 
Št. artikla Tip Dolžina oporne 

cevi mm
Etaže kos Svetla 

višina mm
Uporabna nosilnost na 

voziček kg
D x Š x V mm Teža kg EM Cena v EUR

108 628 549 B 590-2/2 590 16 66 200 1500 x 730 x 1810 93 kos 899,00

108 628 559 C 770-2/2 770 12 92 500 1500 x 940 x 1840 120 kos 999,00

Regalni voziček tip B/C

 

B 590 - 2/2C 770 - 2/2

od 899,- 
€

 

Transportni voziček iz jekla, TÜV/GS preverjen. Zložljiv, raztegljiv po višini približno 1 m, 
kar olajša skladiščenje.

 
Št. artikla Nosilna moč kg Višina mm EM

107 856 026 90 iztegnjen 1000 kos

Jekleni zložljiv voziček

29,- 
€
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Montažni material in orodje

5. poglavje: MONTAŽNI MATERIAL IN ORODJE

Za kombinirani transport različnih delov in plošč do dolžine 2,5 m. 
Dodatne prostorske možnosti na hrbtni strani za nakladanje ploskovno velikih delov 
do pribl. 3 x 2 m. Nagnjeno na stran. 
Skladiščenje kosov enega na drugega.

S teleskopskim efektom.
Če je potrebno, se Nautilus lahko postopoma zniža:
med tem, ko spredaj transportirate manjše kose, pridobite na hrbtni strani, 
z izvlekom teleskopskih nastavkov, dodatne nakladne prostorske možnosti. 
Namenjeno je ploskovno velikim ploščam do 3 x 2 m.

Lakirana jeklena konstrukcija: RAL 3004, škrlatno rdeča.

Tehnični podatki:
nosilnost na oporno cev: 15 kg.

Oprema:
3 L stojala s teleskopskim izvlekom za ploskovno velike plošče, 2 L stojala, 40 upornih palic SR 23-0590, 1 spodnja ploščad 1400 x 590 
mm (max. obremenitev: 600 kg), 2 vmesni ploščadi 374 x 590 mm (max. obremenitev vsake 30 kg). Natični sistem s pritrdilnim vijakom 
za uporne palice, vsako stojalo ima 23 namestil za uporne palice. Prevleke palic so odporne proti topilom in združljive z običajnimi laki. 
8 cinkanih prečnih palic, 1 je dolga 444 mm. 4 uležajena vrtljiva kolesca Ø 160 mm, z ulito poliuretansko prevleko, od tega sta 2 fiksna.

D x Š x V: 1586 x 800-930 x 1710 mm

Št. artikla Tip Dolžina oporne cevi mm Etaže kos Uporabna nosilnost na voziček kg EM

108 628 585 NA2-590-3/2-40-1/2 590 8 600 kos

Transportni voz tipa Nautilus

 

1299,- 
€

                                 

Kovček z nastavki omogoča hiter pregled orodja. Univerzalno držalo s tulcem iz legiranega jekla, vzmetno podložko in močnim 
magnetom. 

Vsebina: 
1 univerzalni nastavek 899/4/1,
nastavki 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3, dolžina 25 mm,
nastavki 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3, dolžina 25 mm,
nastavki 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40, dolžine 25 mm,
nastavki 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40, dolžine 70 mm.

Vpetje: phillips, pozidriv, torx

Št. artikla Velikost seta EM

101 108 144 37-delni kos

37-delni komplet nastavkov, Bit-Box Edition 2015

12,90 
€
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15,90 
€

HOT!Grabit odstrani poškodovane vijake in zatiče. Set vsebuje dva nastavka, ki sta primerna za vse običajne 
vijake. HOT!Grabit ustreza vsakemu 6,3 mm (1/4") 6-kotnemu nastavku, v vsakemu akumulacijskemu vijačniku in 
ročnem vrtalniku, ki deluje v desno ali levo stran.

Komplet vsebuje: HotGrabit št. 2 za vijake s 3-6 mm navojem,
HotGrabit št. 3 za vijake s 5-10 mm navojem.

 
Št. artikla  EM

101 109 814  kos

Set svedrov za demontažo vijakov in zatičev

 

                                                                  

Bits z barvnim obročem za lažjo izbiro orodja.

Vsebina: magnetni hitromenjalni ročaj 60 mm, 1 x nastavek s kroglico 25 mm za 1/4" štirikotni,
1 Bit SL 3, 4, 5, 6, 1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 1 Bit 3, 4, 5, 6 mm,
1 Bit T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1 Bit TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40.

Vpetje: zareza, phillips, pozidriv, torx®, hex

Št. artikla Dolžina mm Velikost seta EM

101 109 828 25 32-delni kos

Set vijačnih nastavkov Bit PB 32 - CR

Bit z barvnim obročem za lažjo izbiro orodja.
Vsebina: 1 hitro menjalno Bit držalo 60 mm magnetno - 1/4", 3 Bit nastavki PZ 1, PZ 2, PZ 3.

Vpetje: pozidriv

Št. artikla Dolžina mm Velikost seta EM

101 109 826 25 10-delni kos

Set Bit PB 10 - pozidriv
           

9,90 
€

5,49 
€

5,49 
€

Bit z barvnim obročem za lažjo izbiro orodja.

Vsebina: 1 hitro menjalno Bit držalo 60 mm - 1/4"
1 nastavek Torx Bit TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 30, TX 40, 2 x TX 25.
 

Št. artikla Dolžina mm Vpetje Velikost seta EM

101 109 825 25 Torx® 10-delni kos

Set Bit PB 10 - Torx®
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Neprekinjeno, okroglo steblo s pomagalom privijanja in udarno kapo, kromirano s črno 
natančno konico, 2-komponentni ročaj z velikostno oznako.

Vsebina: 
1 x zareza brez udarne kape 3,0 x 75, 4,0 x 100, 
1 x zareza z udarno kapo 5,5 x 100, 6,5 x 125 mm, 
1 x PZ z udarno kapo PZ 1/75, PZ 2/100 mm.

Vpetje: zareza, pozidriv
Material: S2-jeklo
Površina: kromirana

Št. artikla Velikost seta EM

101 156 549 6-delni kos

Set izvijačev zareza/pozidriv

Okroglo steblo, kromirano s črno natančno konico, 2-komponentni ročaj z velikostno oznako.

Vsebina: po 1 kos TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40.

Vpetje: torx®
Material: S2-jeklo
Površina: kromirana

Št. artikla Velikost seta EM

101 156 550 6-delni kos

Set izvijačev Torx®
           

 

Za magnetenje in razmagnetenje stebel izvijačev.
 

Št. artikla Tip EM

101 156 728 Wera Star kos

Pripomoček za magnetenje / razmagnetenje

12,90 
€

9,90 
€

9,90 
€
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od 0,99 
€

od 8,99 
€

 

Intenzivno čistilo Staloc je biološko razgradljivo. Nežen alkalni čistilni koncentrat se uporablja 
tudi kot dober razmaščevalec. 
Odstrani: maščobo, beljakovine, saje, olja, maziva, ostanke čistil, kot tudi različna pisala.

Prednosti izdelka:
• Brez kislin in formaldehidov.
• Biološko razgradljivo.
• Intenzivno čistilo za odstranjevanje trdovratnih madežev.
• Idealno za čiščenje lakov, umetnih mas in ponjav.
• Zelo dobro se vpije v madež.
• Zelo dobro čistilo oz. razmaščevalec.
• Uporablja se nerazredčeno ali razredčeno.

Uporaba:
čistilo popršimo ali nanesemo na madež in počakamo nekaj minut, da začne delovati.
Nato mesto madeža obrišemo.

Namig: 
glede na intenzivnost umazanije, se lahko čistilo uporablja nerazredčeno ali razredčeno v razmerju 1:50.
 
Št. artikla Vsebina l Pakiranje Barva Izvedba Obdelovalna 

temperatura °C
EM Cena v EUR

110 642 203 1 plastenka roza koncentrat 1:50 od +5 do +35 kos 8,99

110 642 204 5 kanister roza koncentrat 1:50 od +5 do +35 kos 39,00

110 642 205 10 kanister roza konzentrat 1:50 od +5 do +35 kos 69,00

Staloc intenzivno čistilo - koncentrat

  
Št. artikla Izvedba EM Cena v EUR

110 640 304 razpršilec za 1 L plastenko kos 0,99

110 642 206 plastenka z razpršilko, prazna, 500 ml kos 3,90

110 642 207 plastenka z razpršilcem 1,5 L kos 19,90

110 642 208 plastenka z zamaškom 1L kos 0,99

110 642 209 kanister 30 L kos 8,90

110 642 217 izpustna pipa za 5 in 10 litrski kanister kos 5,90

110 642 218 izpustna pipa za 30 litrski kanister kos 6,90

Pribor za Staloc čistila, koncentrate

 

110642206 110642208

110642207

110642209

110642217

110642218 110640304

6. poglavje: KEMIJSKI IZDELKI IN ORODJE

110642203 110642204

110642205
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Kemijski izdelki in orodje

Glavna področja uporabe:
za tesnjenje oken, priključnih rež in ostalih gibljivih fug.

Prednosti izdelka:
• 10-letna "i3" garancija na delovanje (glede na pogoje proizvajalca).
• Izpolnjuje zahtevam DIN 18545, del 2, skupina E.
• Netoksičen in se ne peni.
• Silikon vsebuje fungicid.
• Nevtralen.
• Lahko se barva.
• Nerezan, brez različnih mehčalcev.

Področja uporabe:
silikon illbruck FA101 za okna in priključne reže je posebno primeren za tesnjenje oken, priključnih 
rež in ostalih gibljivih fug. Zagotavlja trajen in dober oprijem na mnogih površinah z zaprtimi 
porami, kot so eloksiran aluminij, poliakrilati, polikarbonati, lakiran ali loščen les ter steklo in 
glazirane površine.

Ni primeren za:
površine, ki vsebujejo katran in bitumen, naravni kamen, kot npr. marmor in granit.

Št. artikla Barva Pakiranje Vsebina ml EM

110 601 184 prozorna kartuša 310 kos

110 601 185 bela kartuša 310 kos

110 601 186 svetli hrast kartuša 310 kos

110 601 187 temen hrast kartuša 310 kos

110 601 191 oker rjava kartuša 310 kos

110 601 188 bor rjava kartuša 310 kos

110 601 192 rjava kartuša 310 kos

110 601 189 svetlo siva kartuša 310 kos

110 601 190 betonsko siva kartuša 310 kos

110 601 193 črna kartuša 310 kos

Nevtralni silikon FA101 za okenske in priključne reže
                      

2,79 
€

           

Glavno področje uporabe:
zasteklitve in sanitarije.

Prednosti izdelka:
• Visoka trajna elastičnost.
• Odpornost proti običajnim čistilom za kopalnico.
• Odpornost proti staranju in vremenskim vplivom.
• Protiglivični učinek.

Področja uporabe:
silikon je primeren za zatesnitev rež v gradbeništvu na področju zasteklitve, sanitarij, kot 
so reže pri umivalnikih, tuš in kopalnih kadeh, ter v kuhinji.

Pozor:
elastičnih zatesnitev ne smete prebarvati.

 

Št. artikla Barva Pakiranje Vsebina ml EM

110 601 036 svetlo siva kartuša 310 kos

110 601 039 prozorna kartuša 310 kos

110 601 040 bela kartuša 310 kos

Silikon za sanitarije in steklo GS241

2,19 
€
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Glavna področja uporabe:
živilska panoga, oskrba s pitno vodo, kopalniška korita, kopališča, itd.

Prednosti izdelka:
• Primeren za izdelavo akvarijev.
• Obstojen na mokroto.
• Dobre mehanske lastnosti.
• Brez algicidov in fungicidov.
• Acetatno silikonsko tesnilno sredstvo.
• Za elastično tesnenje fug v pitni vodi ali v živilski panogi.

Področja uporabe:
za tesnjenje površin, ki pridejo v kontakt z živili, pitno ali akvarijsko vodo. Posebej primeren za fugiranje in tesnjenje 
na občutljivih podlagah, obremenjene s stalno mokroto, za lepljenje steklenih akvarijev po DIN 32 622.
 
Št. artikla Barva Pakiranje Vsebina ml EM

110 601 210 prozorna kartuša 310 kos

110 601 212 črna kartuša 310 kos

Silikon GS202

 

Področja uporabe:
lepljenje ogledal.

Prednosti izdelka:
• Hitri začetni oprijem.
• Združljivo z akrilnim steklom.
• Združljivo z naravnim kamnom.
• Visoka začetna vzdržljivost.
• Hitro strjevanje.

Področja uporabe:
enokomponentno silikonsko lepilo je primerno za trajno raztezno lepljenje ogledal na različne površine, prav tako za 
lepljenje občutljivih umetnih mas kot npr. polimerni materiali in polikarbonat in za tesnjenje naravnega kamna.
 
Št. artikla Barva Pakiranje Vsebina ml EM

110 601 405 prozorna kartuša 310 kos

Lepilo za ogledala FA940

4,49 
€

5,29 
€

Enokomponentna disperzija akrilata, je primerna za tesnjenje fug v notranjosti z malo gibanja, kot tudi za 
tesnjenje rež in fug npr. na stropih, montažnih stenah, okenskih policah in rolo škatlah, ter za polnitev razpok in 
fug v porastem betonu, kamnu, ometu in lesu.

Prednosti izdelka:
• Akrilno tesnilo za tesnilne fuge v notranjosti z malo gibanja.
• Enokomponentna tesnilna masa za fuge na osnovi akrilne disperzije.
• Lahko se barva in premaže.
• Prilepi se tudi na vlažne, vpijajoče površine.
• Odporna na UV in vremenske razmere.
• Preprosta pri obdelavi.
• Hitra sušenje.
• Za notranje prostore.
• Dovoljena skupna deformacija 10%.
• Brez vonja in označitev.
 
Št. artikla Barva Pakiranje Vsebina ml EM

110 602 111 bela kartuša 310 kos

110 602 112 siva kartuša 310 kos

Akril LD702, 10%
                      

1,19 
€
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Kemijski izdelki in orodje

 

  
Št. artikla Uporaba EM Cena v EUR

110 665 100 kartuša, 310 ml kos 0,19

110 665 101 kartuša, 310 ml, z navojno pokrivno kapico kos 0,59

110 665 102 folijska vrečka, 400/600 ml kos 0,19

110 665 103 nastavljivi kotni tulec za 310 ml kartuše kos 1,39

Nadomestni nastavki za silikon

od 0,19 
€

 

Za glajenje silikonskih rež.
 

Št. artikla Izvedba EM

101 192 133 okrogla kos

Lopatica za silikoniranje

 

Za glajenje silikonskih rež.
 

Št. artikla Izvedba EM

110 665 010 oglata kos

Gladilna lopatica za silikon

Za glajenje silikonskih rež.
 

Št. artikla Izvedba EM

110 665 000 šablona za okrogline kos

110 665 001 šablona za kote kos

3-delni set za fugiranje

 

Za glajenje silikonskih rež.
 

Št. artikla Izvedba EM

110 665 011 lopatica kos

Gladilna žlica za silikon

 

2,90 
€

13,90 
€

1,29 
€

4,90 
€
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Za uporabo in montažo standardnih kartuš z vsebino 310 ml.

 

Št. artikla Material Ustreza EM

101 163 987 kovina kartuše 310 ml kos

Pištola za kartuše Profi

 

Ekstremno obstojna polovično cevna stiskalnica z vrtljivo cevjo. Za zelo goste mase. Enostavna 
uporaba, enakomerno nanašanje z dvema drsnima ležajema. Posebno utrjena potisna ploščica in 
vodilni kavelj. Prenosno razmerje: 18:1.

 
Št. artikla Ustreza EM

101 109 810 kartuše 310 ml kos

Pištola za kartuše FX7-90

 

9,90 
€

18,90 
€

49,90 
€

Stiskalnik kartuš Pro 450

 

Brez baterijskega vrtalnika in kartuše

Nastavek stiskanja kita za kartuše s premerom 50 mm. 
Ustreza vsem baterijskim vrtalnikom od 12 do 18 voltov. 
Največja moč iztiska je 450 kg.
Preprosto prenašanje.

 
Št. artikla Ustreza Število vrtljajev max. r/min Teža g EM

101 109 978 310 ml kartuše, ø 50 mm 400 800 kos



SPLOŠNA PRAVILA POSLOVANJA 
veleprodaje Schachermayer d.o.o. 

Naslov: Schachermayer d.o.o. Motnica 6, SI-1236 Trzin 

Telefon +386 (0)1/ 5610 200 Telefaks: +386 (0)1/ 5610 220 
Email: info@schachermayer.si 
Online: www.schachermayer.si/kontakt

1. VELJAVA SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA (»AGB«)

1.1. Za tiste sklenjene pogodbe vnesenih v knjigi podjetja LG Linz pod 
FN 78652s Schachermayer G.m.b.H. (posledično tudi kot »dobavitelj« 
poimenovani) in med naročnikom, kupcem ali nalogodajalcem 
(posledično tudi kot »stranka« poimenovan), zaključene pogodbe, 
predvsem nabavne pogodbe, delovne pogodbe, ali ostale v izvedbo 
dane storitve (začetno obratovanje, montaže itd.) veljajo izključno 
sledeči AGB.

1.2. Kupec se podredi veljavi navedenih AGB. V primeru, da dobavitelj 
dolgotrajno poslovno sodeluje s stranko, veljajo sledeči AGB, tudi ko ni 
eksplicitno opozorjeno na njihovo veljavo. Prav tako imajo sledeči AGB 
veljavo za vse z izvedbo povezane priložnostne gradnje. AGB veljajo 
tudi za gradnje dodatnega sredstva, tudi ko niso ločeno ustno ali pisno 
dogovorjene. Ustni dogovori z dobaviteljem postanejo veljavni samo 
takrat, ko so pisno potrjeni s strani dobavitelja.

1.3. Pravila, odstopajoča od teh AGB, ki se nahajajo zlasti v dobavi-
teljevi potrjeni pogodbi ali v ločeno dogovorjenih pogodbah, imajo 
prednost pred AGB. Splošni pogoji ali tiskovine kupca niso v nobenem 
primeru del pogodbe.

1.4. V kolikor je kupec potrošnik v skladu s § 1 Odst. 1 Z 2 KSchG, 
vstopijo prisiljeni pogoji KSchG kot nadomestilo pravil AGB.

2. SKLENITEV POGODBE

2.1. Sporočila dobavitelja, tudi na povpraševanje kupca, so neobvezna 
tudi takrat, ko so v njih sporočene cene, termini in ostale tehnične 
specifikacije, tehniška poizvedba ali predlogi rešitev dobavitelja so prav 
tako brez jamstva, kot opisi ali vzorci.  Enako velja, če dobavitelj na 
podlagi naročila kupca izda začasno potrditveno pogodbo.

2.2. Pogodbe se sklene, ko h kupcu prispe posredovana potrditvena 
pogodba od dobavitelja ali pri njeni odsotnosti,  potrditev dobave. 
Pogodba se vsekakor sklene tudi brez posredovane potrditvene 
pogodbe, v kolikor kupec ponudbo pisno potrdi, ali podpiše predloženo 
naročilo dobavitelja.

2.3. V kolikor od kupca podpisana potrditvena pogodba odstopa od 
njegovega naročila, v primeru dvoma velja potrditvena pogodba.

3. DOBAVA

3.1. V kolikor potrditveni nalog ne vsebuje navedb, velja kot dogovor ex 
works dobava (ustrezno po Incoterms).

3.2. Tudi če dobavitelj pogodbeno prevzame dobavo blaga, ostane kraj 
realizacije podjetje dobavitelja ali eksplicitno v potrditvenem nalogu 
navedeno dobavno skladišče.

3.3. Dogovorjena dobava predpostavlja, da je dostavni naslov prevozen 
s težkim tovornjakom. Četudi dobavitelj ustrezno dogovoru dobavo 
prevzame, nosi kupec zbrane stroške transporta in pakiranja (dostavni 
stroški).

3.4. Blago velja za dostavljeno tudi takrat, če po sporočilu dobavi-
telja odpremnemu oddelku ni od kupca takoj prevzeto v roku sedmih 
delovnih dni.

3.5.Blago je zavarovano proti transportnim poškodbam ali izgubam, 
samo na pisno odredbo in stroške kupca.

3.6. Kupec je zavezan dobavo pri predaji takoj, oziroma največ v štirih 
delovnih dneh preveriti na pravilnost in popolnost. Kupec izgubi pravico 
se sklicevati na pogodbeno neskladnost dobave, če preverjanje opusti, 
ali če neskladnosti ne navede po natančni pisni navedbi, takoj po 
trenutku, v katerem bi jo skladno s predpisi lahko prepoznal.

3.7. Zunanje prepoznavne transportne poškodbe je potrebno takoj pri 
prejemu blaga navesti, ter njihove vrste in obseg nemudoma sporočiti 
dobavitelju oziroma še na kraju natančno zabeležiti na dobavnico ali 
tovorni list in dobavitelju predati navedbo napak v podpis.

3.8. Nevarnost naključne pokvarjenosti ali naključne poškodbe, se 
prenese s sporočilom odpremnega oddelka, ali pod pogojem uporabna 
klavzula od Incoterms na kupca.

3.9. Določeno blago (kot vrata, ali drugo nepriročno blago) je kupcu 
dostavljeno na posebno izdelanih sredstvih za nalaganje (posebne 
palete, vozički, itd.). Ta sredstva za nalaganje so v lasti dobavitelja in 
se vrnejo dobavitelju. Ta sredstva za nalaganje mora kupec do dviga 
dobavitelja ustrezno skladiščiti in na zahtevo izdati. Pri ne vračilu 
oziroma poškodbi se stroški tega sredstva za nalaganje zaračunajo 
kupcu.

4. ZAMUDA PREVZEMA

4.1. Kupec je zavezan prevzeti pošiljko na prevzemnem kraju in po 
potrebi ustrezno s pogodbeno usklajeno klavzulo od Incoterms. Velja-
vnost zahtev zaradi pogodbeno neskladne dostave ali okoliščina, da 
kupec ni bil zmožen preveriti dostavo, ga ne opravičijo, da prevzem 
zavrne ali prestaviti.

4.2. V kolikor se kupec znajde v zamudnem prevzemu, (posebej 
zaradi ne prevzema po sporočilu odpremnega oddelka dobavitelja), 
je blago na stroške in tveganje kupca, (i) pri dobavitelju ali pri tretji 
osebi skladiščena ali (ii) poslana kupcu. V kolikor je uskladiščeno pri 
dobavitelju, , je ta opravičen zahtevati pristojbino, ki ustreza javnemu 
skladišču. Jamstvo dobavitelja namenske pokvarljivosti ali poslabšanje 
pri njem skladiščenega blaga prevzame le v primeru namenske ali hude 
malomarnosti. Od tega ostanejo pravice dobavitelja nedotaknjene i.S.d. 
§§ 373 ff UGB.

4.3. V kolikor kupec v celoti ali delno ne prevzame blaga, lahko dobavitelj 
(i) po določitvi naknadnega roka štirinajstih dni odstopi od pogodbe in/
ali (ii) zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve, pri čemer je dobavitelj 
upravičen, brez poškodbenega in krivdnega dokazila zahtevati 30% 
trenutnega seštevka naročila in preko tega tudi nadomestilo resnično 
nastale škode, vključno z ubežnem dobičkom. Enako velja, če do preki-
nitve pogodbe pripeljejo drugi, dobavitelju nevplivni razlogi.

5. VIŠJA SILA

Višja sila in ostale nepredvidljive ali od dobavitelja nevplivne ovire, kot 
so delavski boji, prometne motnje, itd., kot tudi neobičajne nesreče 
dobavitelja ali njegovih dobaviteljev osvobodijo dobavitelja njegove 
obveznosti dostave, za čas trajanja njihovega učinka, in celo tudi takrat, 
ko so se izpolnila pri njegovem dobavitelju. Dobavitelja v tem primeru 
ne zadevajo zamudne posledice.

6. DOBAVNI TERMINI

6.1. Vse dobavne termine in dobavne roke razumemo kot neobvezujoče 
navedbe in veljajo s pridržkom nepredvidljivih dogodkov in ovir. Začetek 
dobavnega roka se prične (i) z dostopom potrditvenega naloga dobavi-
telja pri kupcu ali (ii) pri manjkajoči potrditvenem nalogu s sporočilom 
odpremnega oddelka dobavitelja pri kupcu. Vsebuje od kupca sprejeta 
ponudba dobavitelja ali pisno predloženo naročilo dobavitelja ali kupcu 
dostavljen potrditveni nalog že dobavni termin namesto dobavnega 
roka, potemtakem velja prvi in ima prednost pred ureditvijo v (i) in (ii). 
V primeru, da je dobavni termin ali dobavni rok prekoračen za več kot 
šest tednov, ali je dostavljeno znotraj dobavnega roka manj blaga, se 
dobavitelj nahaja v zaostanku in mora kupec določiti vsaj šest tedenski 
rok naknadne dostave zamudnega blaga. Pri neuspešnem poteku 
naknadnega dostavnega roka, lahko kupec odstopi od pogodbe, v 
kolikor je sporočil odstop z določitvijo naknadnega dobavnega roka.

6.2. Dobavni roki v teku po točki 6.1 so po sledečih navedenih 
okoliščinah prekinjeni in se nadaljujejo šele po odpravi prekinit-
venega razloga: kršitev obveznosti sodelovanja kupca ali druge kršitve 
pogodbe kupca iz navedene, ali druge pogodbe, prekinitve, umika ali 
zamude dobaviteljevega dobavitelja z dostavo dobavitelju, tehnične 
okvare na proizvodnih in transportnih napravah in vse višje sile po točki 
5.

6.3. V kolikor traja eden od navedenih razlogov  točki 6.2 več kot dva 
meseca, je dobavitelj, kot tudi kupec upravičen razrešiti pogodbo, 
zoper enostranske pisne razlage. Te pravice kupec ne poseduje (več), 
(i) kadar mora prekinitev zagovarjati ali (i) ko je dobavitelj kupcu v 
ustreznem roku naznanil odstranitev ovire in dostavo pošiljke. 

7. DELNE DOSTAVE

Dobavitelju so dovoljene delne dostave, katere mora kupec prevzeti in 
plačati, v kolikor ni bilo nič nasprotnega izrecno dogovorjeno. Odstop 
od pogodbe ali drugačna razveljavitev pogodbe ne izniči pogodbo že 
delno dostavljenih dobav, izjemoma je navedba razloga razveljavitve 
ali odstopa od pogodbe, ki zavzema tudi že izvedene delne dostave.

8. JAMSTVO

8.1. Dobavitelj nudi jamstvo, da dobava ustreza v dobavnem nalogu 
določeni kvaliteti.

8.2. Ne vsebuje dobavni nalog nobenih navedb o kvaliteti blaga, 
ali je dobavljeno brez dobavnega naloga, potem jamči dobavitelj, 
da blago nakazuje navedeno kvaliteto, katero je bilo v ponudbi ali v 
pisno predloženem naročilu dobavitelja navedeno. Tudi v odsotnosti 
ponudbe ali pisno predloženega naročila, da blago nakazuje kvaliteto 
ali storitev, ki je običajna za blago iste vrste na proizvodnem kraju in 
katera je razumno od kupca lahko tudi zahtevana.

8.3. Opisi blaga v oglasu ali drugih javnih objavah ne navajajo opis 
kvalitete blaga. V kolikor je kupec prejel vzorec, blago je v skladu z 
dogovorom, če ustreza vzorcu.

8.4. Odstopanja v meri, teži ali kvaliteti so dovoljena v okvirjih dogovor-
jenih ali obstoječih meril v državi dobavitelja. Enako velja za običajne 
tolerance na podlagi računskih principov pri ugotavljanju kvalitete.

8.5. Blago, nižje kvalitete, označeno kot na primer z »druga izbira«, je 
jamstvo ustrezno omejeno na lastnosti, katero lahko pričakujemo glede 
na posebno označbo blaga.

8.6. Za odstopanja proizvodne ali materialne narave v barvnih niansah 
blaga, se jamstvo ne nudi.

8.7. Za določitev pogodbene ustreznosti in pričetek jamstvenega roka, 
je odvisno od trenutka dobave oziroma prevzema ustrezno po točki 3 
ali (pri oddaji pošiljke) na trenutek predaje prvemu transporterju, enako 
velja tudi ko nastopi oddaja pošiljke s strani dobavitelja. Jamstveni rok 
znaša dve leti, toda od tega odstopajoče, šest mesecev za rabljene 
stroje in dvanajst mesecev za nove stroje, pri čemer so stroji definirani 
v lesno in kovinsko predelovalne stroje. Vsekakor ustreza jamstveni rok 
kupcu dostavljenega blaga, tistemu roku, katerega proizvajalec blaga 
dobavitelju odobri in o katerem je bil kupec obveščen. Odprava napak 
ne vodi do njegovega podaljšanja.

8.8. V kolikor se je pravočasna navedba napak izvršila in od kupca 
dokazana pogodbena neskladnost blaga, je dobavitelj upravičen 
znotraj ustreznega roka pogodbeno neskladnost odstraniti, z 
odpravo napake na dobavi (izboljšavo) ali preko nadomestne dobave 
(zamenjave). Prevozni stroški ne povrne dobavitelj tudi takrat, v kolikor 
nastanejo kupcu pri jamstvenem primeru. Veljava je tudi v teh primerih 
potrdilna, v katerih dobavitelj izvede izboljšavo ali zamenjavo blaga, kot 
tudi, ko kupec te ukrepe upravičeno sam izvede. V kolikor je izboljšava 
ali zamenjava nemogoča ali za dobavitelja povezana z neprimerljivimi 
stroški, lahko kupec zahteva samo razveljavitev pogodbe. Zahtevek 
za zmanjšanje cene je izključen. Dobavitelj je zavezan do številnih 
poskusov izboljšav. Kupec je le s pisnim dovoljenjem dobavitelja 
upravičen vrniti blago. V vseh primerih je dobropis izvršen za največ 
devetdeset odstotkov efektivno plačanega končnega zneska. Nabrane 
transportne stroške, kot tudi transportno tveganje prevzame kupec.

8.9. V kolikor je dobavitelj povzročil pogodbeno neskladnost, 
kupec lahko zahteva povrnitev stroškov samo v obliki izboljšave ali 
zamenjave. V kolikor je izboljšava ali zamenjava dobave nemogoča, 
ali z neprimerljivimi stroški povezana, lahko kupec zahteva povrnitev 
stroškov v denarni obliki, le če dobavitelj sam povzroči namensko ali 
hudo malomarnost. Tudi nadomestilo za posledično škodo napake je 
dovoljeno pod to okrnitvijo.

8.10. Pravica do jamstva preneha veljati pri spremembi, predelavi, ali 
strokovno neustreznim ravnanjem z dostavnim blagom. V kolikor kupec 
ali od njega zadolžena tretja oseba odpravi napake, brez vnaprejšnje 
pisne potrditve dobavitelja, dobavitelju ni potrebno povrniti stroške.

8.11. Uporaba posebne povrnitve stroškov je izključena po § 933b 
ABGB.

9. IZJAVE PROIZVAJALCA

9.1. Izjave garancij proizvajalca blaga utemeljujejo samo zahtevke 
zoper proizvajalca, tudi če so od dobavitelja posredovane.

9.2. Dobavitelj ne odgovarja za pravilnost navedb o ravnanju, uprav-
ljanju in delovanju, v kolikor niso navedene v prospektih, tehničnih 
opisih ali drugačnih navodilih. Te so del odgovornega področja  proiz-
vajalca ali uvoznika, v primeru uvoznika, v kolikor dobavitelj tudi ni 
hkrati uvoznik.

10. POVRNITEV STROŠKOV

10.1. Dobavitelj je zadolžen za povrnitev stroškov le takrat, ko krši 
pogodbeno prevzeto ali po zakonu obstoječo obvezo, v kolikor je 
zakrivil namensko ali skrajno hudo malomarnost. Kupec ima dolžnost 
do dokaza. Enako velja za nadomestilo posledičnih škod napake.

10.2. Izvzeti so zahtevki za nadomestilo ubežnega dobička, kot tudi 
zahtevki za nadomestilo stroškov prekinitve proizvodnje, izpad proiz-
vodnje ali posredne škode zaradi dobave pogodbeno neskladnega 
blaga.

10.3. Med strankami določena pogodba ne vsebuje varnostnih obvez 
v dobro tretjih oseb. Veljavnost je ustrezna tudi takrat, ko je možno 
predvideti, da je tretji prejemnik izvedbe ali da bo tretja oseba prišla v 
kontakt z blagom.

10.4. Zahtevek za nadomestilo škode dobave preneha veljati z njeno 
obdelavo in predelavo ali njeno preprodajo, brez dane možnosti prever-
janja pogodbene neskladnosti s strani dobavitelja. Morebitno jamstvo 
ali denarno nadomestni zahtevki, vključno s morebitnimi zahtevki 
posledične škode napak, zoper dobavitelja, so povrh tega pogodbeni 
s petdesetimi odstotki, v okvirju z določenim nalogom dobavitelja, 
oziroma plačanem končnim zneskom, vsekakor omejeni na dvajset 
tisoč evrov in zastareli  v šestih mesecih od trenutka prve možnosti za 
poizvedbo škode in odgovorne osebe za nadomestilo.

10.5. Kolikor dobavitelj izdaja tehnične informacije ali svetuje in te izdaje 
informacij ali svetovanja niso del njegovih pogodbeno dogovorjenih 
dolžnosti, se to odvija brezplačno in z izključitvijo vsakršnih jamstev.

11. JAMSTVO IZDELKOV

11.1. Nezamenljivo jamstvo za izdelke z napako je izključeno iz predvi-
denih omejitev v točki 10, v primeru da se človek poškoduje, umre ali 
je oškodovan v zdravju. 

11.2. Jamstvo za materialne škode z vzrokom v proizvodni napaki je 
izključeno, in sicer za vse v proizvodnji, uvozu in v prodaji udeleženih 
podjetjih. Kupec se zaveže prenesti izjave o omejitvi odgovornosti 
na svoje odjemalce. Zahtevki za denarno nadomestilo so izključeni 
v pomenu slednjega odstavka določenih zakonodajnih ureditev, 
izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka 
povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. 
Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so 
izključeni.

12. CENE IN POGOJI PLAČEVANJA

12.1. Cene dobavitelja so sprejete, kolikor ni bilo drugače dogovorjeno, 
kot ex works ali kot v ponudbi, v pisno predloženem naročilu dobavi-
telja ali v kupcu posredovanem potrditvenem nalogu poimenovanem 
dobavnem skladišču, brez embalaže, brez zavarovanega prevoza, brez 
stroškov dostave in montaže. Vse cene so v evrih, zakonodajni prometni 
davek je izključen. V cenah izključene dobave in storitve, se zaračunajo 
po dejansko porabljenih stroških in času. Za dobavo manjših količin, 
sledi zaračunanje doplačila za uveljavitev dodatnih stroškov. 

12.2. Dobavitelj si pridrži pravico zahtevati od kupca, tudi še pred 
izvedbo dobave, akontacijo oziroma predplačilo.

12.3. Davke, pogodbene pristojbine, izvozne in uvozne dajatve, kot tudi 
izvedbene takse, carina in carinski stroški, uradne komisijske takse in 
podobne poravna kupec.

12.4. Cene dobavitelja so izračunane po, v trenutku potrditve naloga 
veljavnih plačilnih in materialnih stroških. V kolikor se te med sklenitvijo 
in izvedbo pogodbe povišajo, je dobavitelj upravičen, (i) omenjeno 
povišanje prevaliti na kupca ali (ii) odstopiti od pogodbe. Enako velja 
za druge, od dobavitelja nevplivnih povišanj od davčnih, carinskih ali 
transportnih tarif. 

12.5. Vse cene so naravnane na trenutek prenosa ponudbe dobavitelja 
kupcu ali na trenutek predložitve premajhne izdelave naročila kupcu. 
V odsotnosti ponudbe ali pisne predložitve naročila ali od dobavitelja 
kupcu posredovanega potrditvenega naloga, velja cena, ki je imela 
veljavo do konca dotakratnega meseca.

12.6. V kolikor dobava znaša več kot dva meseca po sklenjeni pogodbi 
ali je dobava iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa (torej posebej iz 
točke 5 navedenih razlogov) kasnejša od dveh mesecev po sklenitvi 
pogodbe, lahko dobavitelj zahteva ceno iz sedanjega cenovnega 
seznama, namesto prvotno dogovorjene cene. Dobavitelj je upravičen 
do prilagoditve cene do dobave (i) pri spremembi menjalnih tečajev 
in (ii) dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi nepopolnega tovora, 
otežitve ali ovire razmerja natovorjenosti in transporta in (iii) pri 
spremembi transportne poti iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa, 
in (iv) pri spremembi tovornine, davkov, carine in taks, v kolikor 
dobavitelj odpremo (točka 3) sam prevzame. Prilagoditev cene se 
mora zaračunati, ustrezno spremembi stroškovnega dela in v razmerju 
njihovega deleža cene.

12.7. Plačila se lahko z oprostilnim učinkom le na, na računu navedenem 
plačilnem mestu poravnajo, plačila zastopnikom ali dobavnikom ne 
oprostijo kupca plačilne obveznosti. Računi dobavitelja so v trenutku 
dobave vsekakor za poravnati,  ampak z dostopom do računov, prosti 
davka. Zapadlost vstopi neodvisno od tega ali je kupec imel priložnost 
kontrolirati dobavo ali je uveljavil napake in poškodbe na dobavi. V 
kolikor je dobavljeno v delih, je dobavitelj upravičen izdati delne račune. 
Dobavitelj ima pravico zahtevati predplačila ali zagotovitev plačila.

12.8. Odbitki pripadajo kupcu le takrat, če so ti izrecno in pisno 
dogovorjeni. Odbitni popusti iz že plačanih delnih računov se pri 
zaostanku z ostalimi delnimi računi, ali s skupnim računom poravnajo.

12.9. V kolikor obstaja več številno neporavnanih terjatev, se kupčeve 
poravnave vsakokrat na starejšo terjatev zaračunajo. Nanašanje 
na posamezne terjatve se najprej poravnajo tiste terjatve z izvršnimi 
stroški, potem z obrestmi in nazadnje kapital. Kupčevo odstopajoče 
posvetilno plačilo nima učinka.

12.10. V primeru plačilne zamude, za katero odgovarja kupec, se 
zaračunajo zamudne obresti k osnovnim obrestim v višini 9,2 %.  Poleg 
tega je dobavitelj upravičen, da zahteva pogodbo v celotni ali v delih 
razvezati.

12.11. Kupec brez dobaviteljevega potrdila ni upravičen poravnati svoje 
obveznosti plačila, s kompenzacijo z drugimi terjatvami ali s plačilom, iz 
katerih koli razlogov, zavlačevati.

13. PRIDRŽANJE LASTNINSKE PRAVICE

13.1. Vse blago in dobave, so do celotnega plačila last dobavi-
telja. Preko tega si dobavitelj do plačila pridržuje zbrane zahtevke iz 
poslovne povezave lastništvo svojega blaga (tudi če je bilo konkretno 
blago plačano), k zahtevkom pripadajo tudi vse stranske zahteve.

13.2. V kolikor se zahteve iz dobave zaračunajo v aktualni račun, si 
pridržano lastništvo vsakič zagotovi obligatorno najvišji saldo.

13.3. V primeru, da pridržano lastništvo preneha delovati, se lastnina 
blaga premesti z obdelavo, spajanjem ali mešanjem na dobavitelja, 
kateri sprejme izročitev. V tem primeru ostane kupec brezplačen shran-
jevalec.

13.4. V kolikor se kupčevo blago, katero je pod pridržanim lastništvom, 
ponovno prodaja, vstopi zahteva nakupne cene v veljavo, v zamenjavo 
pridržanega lastništva. Ta je s trenutkom nastanka prestopila na 
dobavitelja. Z prejetim denarjem si pridobi, v obliki lastniške ustanove, 
lastništvo preko kupca. Dejstvo tega odstopa mora kupec v svojih 
knjigah in na izdanih fakturah navesti, kot tudi prejemnika blaga o tem 
obvestiti. 

13.5. Kupec mora blago pod pridržanim lastništvom ustrezno 
zavarovati proti požaru, kraji, poškodbi preko tretje osebe, poplavi, 
hudourniškim nanosom, ali poravnati nastalo škodo. Dobavitelju mora 
predati zahtevek iz zavarovalne pogodbe in o tem obvestiti zavaro-
vanca. Obrazložitev pogodbenih zavarovanj, za blago pod pridržanim 
lastništvom, je kupcu prepovedana. V kolikor je blago pod pridržanim 
lastništvom zajeto v dejanja izvršilnega naloga, mora kupec izvršilni 
organ opozoriti o tujem lastništvu in v roku štiriindvajsetih ur dobavitelja 
o tem obvestiti.

13.6. V primeru, da kupec v zvezi z zavarovanim končnim zneskom 
iz pridržanih lastninskih pravic zamuja s plačilom, takrat je dobavitelj 
kadarkoli upravičen si prilastiti pridržano blago, in sicer tudi takrat ko 
pogodba še ni razrešena (pravica do vračila).

14. KUPONI

Kupone je mogoče v vseh avstrijskih podružnicah vnovčiti. Med 
dobaviteljem in kupcem je dogovorjeno, da so kuponi le enkrat 
vnovčljivi. Denarno izplačilo ni mogoče. Kuponi so tri leta veljavni, od 
datuma izdaje. Prepozno vloženi kuponi zapadejo.

15. DOBROPISI

Dobropisi so EDV podprti, izdelani in s tekočimi številkami in datumi 
opremljeni. Dogovorjeno je, da so dobropisi veljavni tri leta od datuma 
izdaje. Prepozno vloženi dobropisi zapadejo.

16. KRAJ REALIZACIJE, SODNO STANJE, UPORABNA ZAKONODAJA

16.1. Za dobavo in plačilo velja sedež dobavitelja, kot kraj realizacije, 
tudi takrat, ko se predaja izvede na drugem dogovorjenem kraju.

16.2. V primeru prepirov, ki izvirajo iz teh AGB, ali v drugi, z dobavi-
teljem sklenjeni pogodbi, ali se povezujejo s kršitvijo, razrešitvijo ali 
ničnostjo AGB ali pogodbe z dobaviteljem, določajo pogodbeni deli 
izključno pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Linzu, Avstrija. 
Neodvisno od tega je dobavitelj upravičen po svoji želji tožiti kupca 
pred njegovim sedežnim, ali podružničnim stvarno pristojno urejenim 
sodiščem. 

16.3. Za vsa vprašanja glede interpretacije AGB ali vseh sklenjenih 
pogodb med dobaviteljem in kupcem je potrebno izrecno aplicirati 
formalno in materialno avstrijsko zakonodajo pod izključitvijo OZN 
nakupnih pravic in ostalih kazalnih predpisov. 

17. VAROVANJE PODATKOV

Kupec se strinja, da se njegovi osebni podatki, namreč ime/
podjetje, poklic, rojstni datum, matična številka podjetja, upravičena 
nadomestila, kontaktna oseba, naslov podjetja in raznovrstni naslovi 
strank, telefonske številke, številke telefaksov, elektronski poštni 
naslovi, bančne povezave, podatki kreditnih kartic, UID številke, v 
namen pogodbene realizacije in oskrbe kupca, kot tudi za lastne 
oglasne namene, na primer za pošiljanje ponudb, oglasnih prospektov, 
brošur (v papirnati in elektronski obliki), kot tudi za namen opozorila 
na obstoječe ali nekdanje poslovne odnose (referenčno opozorilo) 
avtomatsko potrdijo, shranijo in predelano posredujejo. Ta potrditev 
se lahko kadarkoli pisno prekliče, preko elektronske pošte, telefaksa, 
spletnega obrazca ali pisma na kontaktne podatke, navedene v glavi 
AGB.

18. SPLOŠNO

18.1. V kolikor naj bi bile posamezne določbe nične, je skozi njih ostala 
vsebina AGB nedotaknjena. V primeru nastanka lukenj, se obvezujejo 
pogodbeni deli, določiti uredbo, ki se po možnosti gospodarskega izida 
neveljavnim določbam najbolj približajo.

18.2. Pri odstopu zahtevkov kupca, je za njeno veljavo potrebna pisna 
potrditev dobavitelja. Dobavitelj je s svoje strani upravičen zahtevek 
odstopiti.

18.3. Dejanja ali opustitev proizvajalca, njegovih dobaviteljev ali trans-
porterjev, se dobavitelju ne pripišejo.

18.4. Kupec dovoljuje, da se lahko izvede povpraševanje v blagovno 
kreditni evidenci kreditno varnostne zveze iz leta 1870. V nadalje-
vanju dovoljuje, da se v primeru plačilne zamude vsi podatki blagovno 
kreditne evidence prenesejo in od tretje osebe dodatno ustvarijo.

18.5. Načrti, skice in ostale tehnične listine, kot tudi prospekti, 
katalogi, slikovni material, vzorci in podobno ostanejo intelektualna 
lastnina dobavitelja. To velja tudi takrat, ko so ti na spletu razpoložljivi. 
Vsaka uporaba, reprodukcija, publikacija ali razširitev potrebuje 
izrecno predhodno pisno pritrditev dobavitelja. V kolikor ta pritrditev 
ni prisotna in obstaja le ena vrsta imenovanih uporab, je dobavitelj 
upravičen zahtevati do petindvajset odstotkov enkratnega zneska 
načrtnih oziroma proizvodnih stroškov ali predračuna stroškov, in 
sicer neodvisno od tega, ali je oškodovano podjetje del zakonodajno 
avtorskega prava (UrhG) ali ne.
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