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NEJNIŽŠÍ CENY

KAŽDÝ DEN

Výběr z našich profesionálních služeb a servisu
NEJNIŽŠÍ 

CENY  
KAŽDÝ DEN
Naše ceny pravidelně 

kontrolujeme a záleží nám 
na tom, aby byly vždy co 
nejvýhodnější. Proto se 
mohou neustále měnit.

Aktuální ceny najdete na 
www.bauhaus.cz, případně 

kontaktujte zákaznickou 
podporu +420 538 725 600.

GARANCE  
NEJNIŽŠÍ 

CENY
Srovnání se nebojíme.  

Hlídejte ceny s námi a my 
vás odměníme dodatečnou 

slevou 12 % z kupní ceny.

Více informací najdete na: 
www.bauhaus.cz/ 
zaruky-a-garance

PŮJČOVNA 
NÁŘADÍ

Mnohé nářadí použijete jen 
jednou nebo velmi zřídka.  

Proto je tu pro vás, v každém 
našem odborném centru, 
možnost si takové nářadí 
a stroje za malý poplatek 

zapůjčit. 

Více informací najdete na:  
pujcovna.bauhaus.cz

ROZVOZ  
ZBOŽÍ

Těžké nebo rozměrné zboží? 
Žádný problém! Rádi vám  
dopravíme zboží až na vaši 

adresu. 

Pro bližší informace 
kontaktujte linku zákaznické 
podpory na telefonním čísle 

+420 538 725 600.

MONTÁŽNÍ 
SERVIS

Pro zboží zakoupené  
v našich odborných  
centrech nabízíme  
montážní servis. 

Více informací najdete na:  
www.bauhaus.cz/ 
montazni-servis

12 %12 %

Obsah

Širší nabídka sortimentu na www.bauhaus.cz a v našich odborných centrech.
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7. Okružní pila
26853811

DWE560-QS, 1350 W, pro kotouče  
∅ 184 mm, 5500 ot./ min., max. hloubka 
řezu při 90° / 45°: 65 / 42 mm,  
hmotnost 3,7 kg

3.690,-*

5. Přímočará pila
26643836

DW331K-QS, 701 W, 500 – 3100 ot./ min., 
max. hloubka řezu do dřeva / oceli / kovu: 
130 / 12 / 30 mm, 3polohový předkmit 
umožňuje rychlejší a agresivnější řezy, 
hmotnost 2,8 kg

4.890,-*

6. Kombinované kladivo
26862978

D25481K-QS, 1050 W, 540 ot./ min.,  
max. ∅ vrtání až 100 mm (s vrtací 
korunkou), energie úderu 6,1 J, počet 
úderů 3150x/ min., upínání SDSmax, 
hmotnost 5,9 kg

11.290,-*

8. Pila Alligator
26853802*

DWE398-QS, 1700 W, na porobeton  
i cihelné bloky, max. délka řezu  
430 mm, 3000 kmitů/ min.,  
výška zdvihu 40 mm, vč. plátku  
na porobeton, hmotnost 5,5 kg

1 43

Poz. Označení Model úhlové brusky Motor ∅ kotouče Otáčky Hmotnost Příslušenství V kufru Cena

1 26847249 DWE4157 900 W 125 mm 11800/ min. 2,05 kg Ano Ne 1.750,-*

2 26847258 DWE4233 1400 W 125 mm 11500/ min. 1,85 kg Ano Ne 2.590,-*

3 26857646 DWE4238 1400 W 150 mm 9000/ min. 2,6 kg Ano Ne 3.590,-*

4 26853431 DWE492S 2200 W 230 mm 6600/ min. 5,2 kg Ano Ne 3.990,-*

2

Elektrické nářadí

• pro kotouče 
∅ 125 mm

• softstart

• 1400 W
• pro kotouče 
∅ 125 mm

• 1400 W
• pro kotouče 
∅ 150 mm

• 2200 W
• pro kotouče 
∅ 230 mm

• softstart

• 6,1 J
• účinný 

antivibrační 
systém

• speciální 
patentovaná 
technologie

• hloubka  
řezu  
až 130 mm

V KUFRU V KUFRU

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

Profi nářadí

26643836

26847249 26847258 26857646 26853431

26862978 26853811

26853802
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11. Aku rázový utahovák
27625545

DCF887N-XJ, 18 V, max. točivý 
moment 205 Nm, 3800 úderů/ min., 
0 – 1000 / 2800 / 3250 ot./ min., 
hmotnost 1,56 kg, bez akumulátoru  
a nabíječky

2.590,-*

13. Aku úhlová bruska
26863704 

DCG412M2-QW, 18 V / 2x 4 Ah,  
pro kotouče ∅ 125 mm, až 7000 ot./ min., 
rychloupínací kryt kotouče bez nářadí,  
úzká celokovová převodovka,  
hmotnost 2,2 kg

6.980,-*

16. Aku přímočará pila
28316648

DCS334N, 18 V, 0 – 3200 zdvihů/ min.,  
max. hloubka řezu do dřeva / kovu: 
135 / 10 mm, hmotnost 2,1 kg,  
bez akumulátoru a nabíječky

5.140,-*

17.  Bruska na sádrokartony
28769303

DCE800N, 18 V, ∅ kotouče 
225 mm, 0 – 25000 ot./ min., 
vysunutí až do délky 1,6 m, 
hmotnost 3,9 kg, 
bez akumulátoru a nabíječky

12.990,-*

18. Aku vysavač
27616567

DCV584L, XR 14,4 V, XR 18 V, 54 V XR 
FLEXVOLT nebo 220 V, 300 W, objem 
nádoby 7,5 l, vč. nástavců, hmotnost 
4,8 kg, bez akumulátoru a nabíječky

4.990,-*

19. Aku stavební rádio
29401149 

DCR020, 10,8 / 14,4 / 18 V, 
nebo 220 V, DAB+ / FM / AM, 
Aux 3,5 mm, hmotnost  
2,8 kg, bez akumulátoru  
a nabíječky

3.990,-*

15. Aku okružní pila
26862525

DCS391NT, 18 V, 5150 ot./ min., kotouč 
∅ 165 mm / 24 zubů, v kufru T-STAK, 
hmotnost 3,8 kg, bez akumulátoru  
a nabíječky

5.990,-*

14.  Aku pila ocaska
26853060 

DCS367NT-XJ, 18 V, 0 – 2700 kmitů/ min., 
max. hloubka řezu do dřeva / oceli:  
300 / 100 mm, výška zdvihu 28,6 mm,  
LED osvětlení, v kufru T-STAK, hmotnost 
2,3 kg, bez akumulátoru a nabíječky

5.990,-*

12. Aku kladivo   26860015

DCH133NT, 18 V, 0 – 1550 ot./ min.,  
max. ∅ vrtání do betonu / dřevo / kovu: 
26 / 30 / 13 mm, energie úderu 2,6 J,  
5680 úderů/ min., upínání SDS+, 
nastavitelná boční rukojeť, hmotnost  
2,3 kg, bez akumulátoru a nabíječky

4.690,-*

20. Aku stavební rádio
27625536

DCR027, 54 V XR FLEXVOLT  
a 18 V XR nebo 220 V, DAB (+) / FM, 
Bluetooth®, LED kontrolka nabíjení, 
AVRCP (profil dálkového ovládání 
zvuku / videa), hmotnost 7,2 kg,  
bez akumulátoru a nabíječky

6.690,-*

Akumulátorové nářadí na stejný 18 V akumulátor DEWALT lze použít více než 200 modelů aku přístrojů

• bezuhlíkový motor
• točivý  

moment  
až 65 Nm

• bezuhlíkový motor
• režim PrecisionDrive 

zabraňuje poškození 
materiálu  
a upevňovacích 
prvků 

• hmotnost  
pouze 1,1 kg

• energie  
úderu 2,6 J

• včetně karbidového 
kotouče

• účinný HEPA filtr
• provoz na baterie i na síť 230 V

Výhodný Startset rychlonabíječky a akumulátorů najdete na straně 13.

10.  Aku šroubovák
25545027

DCD710D2, 12 V / 2x 2 Ah,  
dvourychlostní, 0 – 400 / 1500 ot./ min., 
max. ∅ vrtání do dřeva / oceli:  
20 / 10 mm, max. točivý moment 24 Nm, 
rychloupínací sklíčidlo do ∅ 10 mm,  
hmotnost pouze 1,1 kg

2.690,-*

9.  Aku příklepová vrtačka 
25788309

DCD778S2T, 18 V / 2x 1,5 Ah,  
dvourychlostní, 0 – 500 / 1750 ot./ min.,  
až 29750 příklepů/ min., max. ∅ vrtání 
do dřeva / oceli: 30 / 13 mm, max. točivý 
moment 65 Nm, sklíčidlo do ∅ 13 mm,   
v kufru T-STAK, hmotnost pouze 1,5 kg

4.790,-*

• LED osvětlení

V KUFRU

V KUFRU V KUFRU

V KUFRU

V KUFRU

včetně 2

včetně 2

včetně 2

• bezuhlíkový motor 

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

28769303

27616567

29401149

27625536

268600152554502725788309

26863704

27625545

26862525

28316648

26853060
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2.  Příklepový aku šroubovák
27850602

GSB 12V-30 PROFESSIONAL, 12 V / 2x 2 Ah, 
dvourychlostní, 0 – 420 / 1600 ot./ min., 
max. ∅ vrtání do dřeva / oceli / zdiva:  
20 / 10 / 8 mm, max. točivý moment  
30 Nm, sklíčidlo do ∅ 10 mm,  
hmotnost 1 kg

3.490,-*

Profi nářadí

1. Vrtací kladivo
28393155

GBH 220 PROFESSIONAL, 720 W, energie 
úderu 2 J, 4800 úderů/ min., max. ∅ vrtání 
do dřeva / betonu / oceli: 30 / 22 / 13 mm, 
upínání SDS+, hmotnost 2,3 kg

3.290,-*

4. Příklepová vrtačka
24786090

GSB 16 RE PROFESSIONAL, 750 W,  
0 – 2800 ot./ min., 0 – 47600 příklepů/ min., 
max. ∅ při vrtání do dřeva / oceli / betonu:  
30 / 13 / 16 mm, rychloupínací sklíčidlo  
do ∅ 13 mm, přídavná rukojeť, hloubkový 
doraz hmotnost 4,4 kg

3.690,-*

3.  Aku šroubovák
28293705

GSB 185-LI PROFESSIONAL, 18 V / 2x 2 Ah, 
dvourychlostní, 0 – 500 / 1900 ot./ min., 
max. ∅ vrtání do dřeva / oceli / zdiva:  
35 / 10 / 10 mm, max. točivý moment 
50 Nm, sklíčidlo do ∅ max. 13 mm, 
hmotnost 2,3 kg

4.490,-*

6 7 8 9

včetně 2 včetně 2

včetně

5.  Okružní pila
24789415

GKS 190 PROFESSIONAL, 1400 W,  
∅ kotouče 190 mm, max. hloubka řezu 
při 90° / 45°: 70 / 50 mm, boční doraz, 
odsávání prachu, hmotnost 4,2 kg

3.290,-*

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

V KUFRU

V KUFRU

V KUFRU

Poz. Označení Model úhlové brusky Motor ∅ kotouče Otáčky Hmotnost V kufru Cena

6 30151385 GWS 750-125 PROFESSIONAL 750 W 125 mm 11000/ min. 1,8 kg Ne 1.290,-*

7 27046076 GWX 9-125S X-LOCK PROFESSIONAL 900 W 125 mm 2800 – 11000/ min. 2,1 kg Ne 2.590,-*

8 28507293 GWS 2200 PROFESSIONAL 2200 W 230 mm 6500/ min. 5,4 kg Ne 2.990,-*

9 28136697 GWS 180 SOLO PROFESSIONAL aku 18 V 125 mm až 11000/ min. 2,3 kg Ano 2.959,-*

1

19

• bezuhlíkový motor 
• včetně 39dílné sady 

profi bitů

• bezuhlíkový 
motor

• včetně sady 
příslušenství setu 
X-PRO IMPACT

30151385 27046076 28507293

28136697

24789415

27850602 28293705 24786090

28393155
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10. Multifunkční oscilační stroj
25012336

GOP 30-28 PROFESSIONAL, 300 W, výkmit 1,4°, 
8000 – 20000 kmitů/ min., s konstantní předvolbou, 
rychloupínací systém nástrojů StarlockPlus, úzké tělo 
stroje pro komfortní úchop, hmotnost 1,5 kg

3.250,-*

13.  Aku vysavač
26010786

GAS 18V-1 PROFESSIONAL, 18 V, 
objem nádoby 0,7 l, max. průtok 
vzduchu 10 l/ s, max. podtlak  
60 mbar, bez akumulátoru  
a nabíječky

1.989,-*

17. Akumulátory a nabíječka
možnost dokoupení 
samostatných akumulátorů 
BOSCH Professional 18 V  
s kapacitou od 2 Ah

od 1.290,-*

11. Pila ocaska – sada
28443315

GSA120 PROFESSIONAL, 1200 W, 0 – 3000 kmitů/ min.,  
max. hloubka řezu do dřeva / oceli: 220 / 20 mm, výška zdvihu 
29 mm, včetně pilového plátku na kov, hmotnost 3,7 kg

3.490,-*

12.  Přímočará pila
27776425

GST 700 PROFESSIONAL, 500 W, 3200 zdvihů/ min., 
max. hloubka řezu do dřeva / hliníku / oceli:  
70 / 10 / 6 mm, 4 stupně předkmitu,  
předvolba otáček, hmotnost 2,1 kg

1.990,-*

14. Pásová bruska
24796707

GBS 75AE PROFESSIONAL, 750 W, rozměry  
a rychlost pásu 75 x 533 mm, 200 – 330 m/ min., 
robustní rozvodové řemeny a kovová ozubená kola  
pro dlouhou životnost, řídicí elektronika s volbou 
otáček, hmotnost 3,4 kg

6.390,-*

15. Hoblík
27768644

GHO 26-82 D PROFESSIONAL, 710 W,  
max. úběr 2,6 mm, robustní hliníková 
patka, 18000 ot./ min., šířka 82 mm, 
nastavitelná hloubka drážky až 9 mm,  
robustní hliníková patka, měkká 
rukojeť, hmotnost 3,08 kg

4.390,-*

16. Horní frézka
28540890*

GOF 130 PROFESSIONAL, 1300 W, 
11000 – 28000 ot./ min., upínání 
nástrojů 6 mm, 8 mm, hl. ponoru 
55 mm, vč. příslušenství, předvolba 
konstantních otáček, pro frézky  
do ∅ 40 mm, hmotnost 3,5 kg

19.  Vysavač víceúčelový 
26777799*

GAS12-25PL PROFESSIONAL, 1250 W, objem  
nádoby 25 l, poloautomatický oklep, na suché  
a mokré vysávání, filtr HEPA H13, 3m sací hadice, 
rozměry: 38 x 48 x 45 cm, hmotnost 9 kg

18.  Aku vysavač víceúčelový
25830033

GAS 18V-10 L PROFESSIONAL, 18 V, objem 
nádoby 10 l, na suché a mokré vysávání,  
1,5m sací hadice, rozměry: 36 x 44 x 34 cm, 
hmotnost 5,5 kg, bez akumulátoru a nabíječky

2.990,-*

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

V KUFRU

• včetně sady  
5 pilových 
plátků a brusné 
houby

• na prach i na tekutiny • synchronní zásuvka 230 V 
na elektro nářadí

25012336
28443315

27776425

2776864426010786

24796707

25802342

25830033

26777799

28540890
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7. Pásová bruska
22210089  

9910, 650 W, rozměry a rychlost 
pásu: 76 x 457 mm, 270 m/ min., 
automatické vystředění pásu, 
hmotnost 2,7 kg

2.580,-*

1. Kombinované kladivo
22147840

HR2470, 780 W, až 11000 ot./ min, max. ∅ vrtání  
do betonu / oceli: 24 / 13 mm, energie úderu 2,4 J,  
počet úderů 4500x/ min., upínání SDS+,  
hmotnost 2,9 kg

2.790,-*

2. Přímočará pila
22672032 

JV0600K, 650 W, 500 – 3100 ot./ min.,  
max. hloubka řezu do dřeva / oceli: 90 / 10 mm, 
výška zdvihu 23 mm, hmotnost 2,4 kg

2.790,-*

4. Přímá bruska
20918660 

GDO601, 400 W, až 25000 ot./ min.  
uchycení nástroje: kleština 6 mm, upínací  
krk: euro 43 mm, určeno pro slévárenství 
a kovovýrobu, hmotnost 1,7 kg

2.150,-*

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

V KUFRU V KUFRU

profi

6. Aku úhlová bruska
25734542

DGA506Z, 18 V, pro kotouče ∅ 125 mm,  
8500 ot./ min., hmotnost 2,3 kg,  
bez akumulátoru a nabíječky

3.990,-*

5. Úhlová bruska
27687040  

9558HNRG, 840 W, pro kotouče 
∅ 125 mm, 11000 ot./ min., 
hmotnost 2,1 kg

1.825,-*

3. Ponorná okružní pila
27794278

SP6000J, 230 V, 1300 W, kotouč ∅ 165 x 20 mm, 
2000 – 5800 ot./ min., max. hloubka řezu při 90° / 45°: 
56 / 40 mm, řezaní pod úhlem: -1° až +48°,  
hmotnost 4,1 kg 

6.130,-*

• zvýšená odolnost 
proti prachu

• otočná převodovka 
do 4 poloh

• max. ∅ vrtání  
až 65 mm  
(s korunkou)

• včetně nastavitelné 
boční rukojeti  
a hloubkového 
dorazu

• až 25000 ot./ min. • včetně vaku 
na prach

22147840 22672032

27794278

20918660

27687040

2221008925734542
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13. Úhlová bruska
27247958

WEQ 1400-125, 1400 W, pro kotouče 
∅ 125 mm, 10500 ot./ min., 
bezpečnostní spojka, max. točivý 
moment 3,3 Nm, hmotnost 2,2 kg

2.690,-*

14. Pila ocaska
28868228  

SSE 1100, 230 V, 1100 W, 2600 kmitů/ min.,  
výška zdvihu 28 mm, plátek otočný o 180°, 
hmotnost 3,9 kg

4.890,-*

12. Aku LED svítidlo
28905675

BSA, 12 – 18 V, max. světelný tok 2000 Im, 
ideální do úzkých prostor, otočný hák  
k zavěšení svítilny, hlavu lampy lze otáčet  
o 360°, hmotnost 1,2 kg, bez akumulátoru 
a nabíječky

2.590,-*

15. Excentrická bruska
11280032

FSX 200 INTEC, 240 W, pro kotouče 
∅ 125 mm, výstřednost 2,7 mm,  
11000 ot./ min., elektronika 
Variospeed, hmotnost 1,3 kg

1.850,-*

9. Kombinované kladivo
29526486 

KHE 2645, 850 W, 0 – 1150 ot./ min., 
energie úderu 2,9 J, max. ∅ vrtání  
do dřeva/ betonu / oceli: 35 / 32 / 13 mm, 
upínání SDS+, hmotnost 3,6 kg

3.590,-*

10. Příklepová vrtačka
30351608 

SBE 850-2, 850 W, dvourychlostní, 0 – 1100 / 
3100 ot./ min., až 58900 příklepů/ min.,  
max ∅ vrtání do dřeva / oceli / betonu:  
40 / 13 / 18 mm, max. točivý moment 36 Nm, 
sklíčidlo do ∅ 13 mm, hmotnost 2,6 kg

3.990,-*

8. Aku šroubovák
26041519

BS 18 L SET, 18 V / 3x 2 Ah, dvourychlostní, 
0 – 450 / 1800 ot./ min., max. ∅ vrtání  
do dřeva / oceli: 20 / 10 mm, max. točivý 
moment až 50 Nm, sklíčidlo do ∅ 13 mm, 
hmotnost 1,6 kg

4.790,-*

11. Sekací kladivo
28763323

MH 5, 1100 W, 3000 úderů/ min., 
upínání SDS+, integrovaný systém  
pro snížení vibrací, hmotnost 5,6 kg

9.990,-*

včetně 3

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

V KUFRU

V KUFRU V KUFRU V KUFRUprofi

• max. ∅ vrtání  
až 82 mm  
(s korunkou)

• včetně boční rukojeti  
a hloubkového dorazu

• včetně boční  
rukojeti  
a hloubkového 
dorazu

• předvolba 
konstantních 
otáček

• včetně pilového 
listu

• energie 
úderu 7,1 J

8

28905675 27247958 28868228 11280032

287633233035160826041519

29526486
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včetně 2

1

3. Aku příklepový šroubovák 
28517195

HP RPD18C-0, 18 V, dvourychlostní, 
0 – 450 / 1700 ot./ min., sklíčidlo  
do ∅ 13 mm, příklep až 27200x/ min.,  
max. točivý moment až 54 Nm, 
hmotnost 1 kg

3.390,-*

1. Aku šroubovák   28527963

HP RDD18C-220, 18 V / 2x 2 Ah, dvourychlostní, 
0 – 450 / 1700 ot./ min., max. točivý moment  
50 Nm, sklíčidlo do ∅ 13 mm, hmotnost  
pouze 0,95 kg, vč. rychlonabíječky a tašky  

5.490,-*

2. Aku šroubovák   28517186

HP RDD18C-0, viz poz. 1,  
provedení bez akumulátoru  
a nabíječky

2.990,-*

7. Aku úhlová bruska
28539162

HP RCT18C-0, 18 V, pro kotouče ∅ 76 mm, 
max. hloubka řezu 16 mm, 20000 ot./ min., 
hmotnost pouze 0,8 kg

3.190,-*

6. Aku pila ocaska
28542300

HP RRS18C-0, 18 V, výška zdvihu 16 mm, max. hloubka řezu 
90 mm, plynulá regulace až 3000 ot./ min., hmotnost 1,7 kg

3.590,-*

4. Aku rázový utahovák
28517177

HP RID18C-0, 18 V, max. točivý moment 
až 240 Nm, 4200 úderů/ min., 
2900 ot./ min. s plynulou regulací, 
rychloupínací sklíčidlo ¼",  
hmotnost pouze 0,9 kg

3.290,-*

9. Akumulátor
28510194

EVE RB1840X, kapacita 4 Ah,  
nová elektronika a vyšší 
výstupní proud

2.390,-*

8. Akumulátor
28481430

EVE RB1820C, kapacita 2 Ah,  
nová elektronika a vyšší 
výstupní proud

1.790,-*

RYOBI BRUSHLESS HIGH PERFORMANCE
�  nejnovější generace bezuhlíkových motorů 18 V 

s vyšším výkonem a nižší spotřebou
�  výrazně menší rozměry, nižší hmotnost  

a propracovanější ergonomie
�  nové výkonné 18 V akumulátory kompatibilní  

s řadou RYOBI One+

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

5. Aku kladivo
28924573

HP RSDS18X-0, 18 V, 0 – 1400 ot./ min., 
max. ∅ vrtání do dřeva / betonu /  
oceli: 30 / 26 / 13 mm, energie  
úderu 2,5 J, počet úderů 5000x/ min., 
upínání SDS+, hmotnost 2,5 kg

4.990,-*

Všechny výrobky na této dvoustraně jsou bez akumulátoru a nabíječky pokud není uvedeno jinak.

• včetně  
3 kotoučů 
na kovové 
i stavební 
materiály

•  hmotnost 
pouze 0,95 kg

•  vč. pilového 
plátku

28527963

28517186

28517177

28924573

28542300

28481430

28510194

28539162

28517195
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Akumulátory a nabíječky

10. Aku šroubovák
30356630

RDD18-2C20S, 18 V / 2x 2 Ah, dvourychlostní,  
0 – 450 / 1750 ot./ min., max. ∅ vrtání do dřeva / oceli:  
38 / 13 mm, sklíčidlo do ∅ 13 mm, max. točivý moment 52 Nm, 
LED osvětlení, hmotnost 1,5 kg, dostupné od 02/2023

3.990,-*

Jeden akumulátor  
pro více  
než 200 přístrojů
Flexibilita – jeden typ akumulátoru  
pro různé přístroje.

Variabilita – možnost výběru  
až ze 200 různých aku přístrojů  
jak pro dílnu, dům i zahradu.

Výkonnost – vsaďte na 18 V lithiovou 
aku technologii s řízením jednotlivých 
vnitřních článků, ochraně proti 
přetížení a signalizaci stavu nabití.

17. Aku šavlová pila
30350924

RRS18-0 SOLO, 18 V, 0 – 3400 kmitů/ min., 
max. hloubka řezu do dřeva: 200 mm, 
hmotnost 1,6 kg

2.090,-*

16. Aku přímočará pila
30350915 

RJS18-0, 18 V, 0 – 3000 zdvihů/ min.,  
max. hloubka řezu do dřeva / oceli: 101 / 6 mm, 
4 stupně předkmitu, hmotnost 2 kg

1.990,-*

14. Aku excentrická bruska
29430888

RROS18-0, 18 V, pro kotouče ∅ 125 mm, 
rozkmit 2,5 mm,  
hmotnost 1,2 kg

1.690,-*

22. Startset 18 V
25517910

akumulátor 18 V Li-Ion, 
kapacita 1,5 Ah + nabíječka 18 V

1.990,-*

18. Akumulátor 18 V
24490920

kapacita 2,5 Ah

1.690,-*

24.  Samostatná  
nabíječka akumulátorů

25511170 

RC18120, 18 V, akumulátor 
2,5 Ah nabije za 75 min.

798,-*

23.  Rychlonabíječka 
akumulátorů 

25082719

RC18150, akumulátor  
5 Ah nabije do 60 min. 

1.690,-*

15. Aku okružní pila
22586009

RWSL 1801M, 18 V, pro kotouče ∅ 150 mm,  
max. hloubka řezu při 90° / 45°: 45 / 32 mm, 
hmotnost 2,8 kg

2.390,-*

11.  Aku rázový  
utahovák

30356649

RIW18 600Nm SOLO, 18 V, max. točivý moment 
600 Nm, 0 – 1800 / 2200 / 2600 ot./ min.,  
2900 úderů/ min., hmotnost 1,7 kg

3.190,-*

včetně 2

13. Aku úhlová bruska 
30356658

RAG18115, 18 V, pro kotouče ∅ 115 mm, 
9000 ot./ min., 3polohová rukojeť, 
rychloupínací kryt kotouče,  
hmotnost 2,2 kg

1.890,-*

12. Aku kladivo
23126499

R18 SDS, 18 V, 0 – 1300 ot./ min., 5000 úderů/ min., 
energie úderu 1,3 J, upínání SDS+, hmotnost 1,7 kg

3.190,-*

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

19. Akumulátor 18 V
22587224

kapacita 4,0 Ah

1.990,-*

21. Akumulátor 18 V
26619402

kapacita 9,0 Ah  
High Energy

3.990,-*

20. Akumulátor 18 V
24771139

kapacita 5,0 Ah,  
sada 2 ks

2.145,-/ ks*

NOVĚ
v sortimentu • energie úderu 1,3 J• točivý moment 

až 600 Nm

• včetně 3 brusných papíru 
a prachového sáčku

• včetně 
pilového 
plátku

• včetně kotouče

22587224 26619402

24771139

25517910

25082719

25511170

30350924

30350915

22586009

30356658

29430888

231264993035664930356630

24490920
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2. Aku přímočará pila
28592396

PD24SJS, 24 V, 3000 zdvihů/ min.,  
max. hloubka řezu do dřeva / kovu: 100 / 8 mm, 
nastavení náklonu 45°, hmotnost 2,2 kg

1.990,-*

5. Aku šroubovák
29185285

PD24DD35, 24 V,  
dvourychlostní, 0 – 380 / 1450 ot./ min., 
max. točivý moment 35 Nm, sklíčidlo  
do ∅ 13 mm, hmotnost 1,03 kg

1.790,-*

4. Aku okružní pila
28597045

PD24SCS, 24 V, pro kotouče ∅ 185 mm, 4500 ot./ min., 
hloubka řezu 90° / 45°: 64 / 48 mm, hmotnost 3,5 kg

2.390,-*

8. Startset 24 V / 48 V
27856497

akumulátor 2 Ah FIX + nabíječka 
24 / 48 V 2 Ah

1.490,-*

3. Aku úhlová bruska
28656317

PD24AG, 24 V, pro kotouče ∅ 125 mm, 
10500 ot./ min., rukojeť pro leváky i praváky 
hmotnost 1,58 kg

1.690,-*

6. Aku rázový utahovák
28636319

PD24ID3, 24 V, 2800 ot./ min., 
max. točivý moment 300 Nm,  
¼" šestihran, hmotnost 1,19 kg

1.890,-*

7. Aku šroubovák
29219731

PD24DD60, 24 V / 2x 2 Ah, dvourychlostní, 
0 – 450 / 1700 ot./ min., max. točivý 
moment 60 Nm, celokovové sklíčidlo  
do ∅ 13 mm, hmotnost 3,8 kg

2.690,-*

1. Aku pila ocaska
28634544 

PD24SRS, 24 V, 3100 kmitů/ min., max. hloubka řezu do dřeva / kovu:  
210 / 20 mm, výška zdvihu 28 mm, vč. 2 pilových plátků, hmotnost 2,74 kg

2.490,-*

�  na akumulátory POWERWORKS 24 V lze provozovat mnoho 
montážního i zahradního nářadí a strojů

�  systém 24 V je znatelně silnější než běžné akumulátory 18 V
�  všechny aku stroje POWERWORKS osazeny moderními 

Brushless motory pro maximální výkon a efektivitu

3 roky záruka  
na akumulátor

pro až 19 strojů
1 akumulátor

včetně 2• max. točivý moment 
až 300 Nm

Všechny produkty na této straně jsou bez akumulátoru a nabíječky pokud není uvedeno jinak.

Nabídka aku nářadí POWERWORKS neplatí pro odborná centra Praha – Chabry, Brno – Ivanovice a Plzeň.

28634544

28592396 28656317 28597045

29185285

28636319

29219731 27856497
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� vždy připraven k použití   � konstantní vysoký výkon   � žádný paměťový efekt   � kompaktní a lehký zdroj energie   � indikátor stavu nabití

Akumulátor 
18 V PRO CORE 4 Ah

Technologie „COLLPACK“ Technologie „XR“ Technologie „LIHD“ Technologie „INTELLICELL“ Technologie „MULTIVOLT“

•  odvod tepla ven z jádra 
akumulátoru

• vzduchotěsné články

•  elektronická ochrana článků 
proti přetížení

•  ochrana článků gumovými  
prvky

•  vysoce kapacitní proudové 
sběrnice a zesílené kontakty

•  více aktivní materiál  
v článcích – delší doba 
provozu

•  regulace vlastního výkonu

•  řízení nabíjení každého 
článku

•  kompatibilita s 36 V a 18 V 
nářadím

•  automatická změna napětí 
36 / 18 V dle použitého stroje

Akumulátor 
18 V Li-Ion + 4 Ah

Akumulátor
36 V / 18 V MULTIVOLT 5 Ah

Akumulátor 
18 V XR Li-Ion 5 Ah

Akumulátor 
18 V LiHD 5,5 Ah

Rychlonabíječka RYOBI RC18150
25082719

230 V, inteligentní a mimořádně výkonná 
rychlonabíječka, pro akumulátory 18 V, 
nabíjecí proud až 5 Ah, indikátor průběhu 
nabíjení

1.690,-*

Startset RYOBI RC18120-115
25517910

obsahuje rychlonabíječku 230 V,  
pro akumulátory 18 V a akumulátor 18 V 
s technologií INTELLICELL s indikátorem 
nabití, kapacita 1,5 Ah

1.990,-*

Startset HIKOKI 
27207217

obsahuje rychlonabíječku 230 V,  
pro akumulátory 14,4 až 36 V, nabíjecí 
proud až 6 A, a 2 ks akumulátorů 
MULTIVOLT 36 V / 18 V, kapacita 5 Ah 

3.990,-*

Startset BOSCH PROFESSIONAL
26633208 

obsahuje rychlonabíječku GAL12V-40  
a 2 ks akumulátorů 12 V, kapacita  
2x 2 Ah, technologie CoolPack 2.0 
zajišťuje ještě lepší chlazení baterií

2.390,-*

Startset DEWALT DCB115P2-QW
26862932 

obsahuje rychlonabíječku 230 V,  
pro akumulátory 10,8 až 18 V, nabíjecí 
proud až 4 A s inteligentní regulací,  
a 2 ks akumulátorů 18 V, kapacita 2 Ah

3.450,-*

Akumulátor BLACK+DECKER 18 V 
BL4018
25204610

18 V s kapacitou 4 Ah, nedochází 
k přehřívání ani přetížení

1.550,-*

Rychlonabíječka BOSCH PROFESSIONAL 
GAL 1880 CV
24788087

230 V, pro akumulátory 14,4 až 18 V, 
nabíjecí proud až 8 Ah, chladící systém 
pro delší životnost akumulátorů, 
hmotnost pouze 0,7 kg

1.990,-*

duální 
provedení 
18 a 36 V

Akumulátor BOSCH PROFESSIONAL 18 V  
PRO CORE
26743408

18 V, kapacita 4 Ah, technologie 
Coolpack prodlužuje životnost  
až o 35 % proti standardním  
akumulátorům, hmotnost 0,51 kg

1.890,-*

Akumulátory a nabíječky

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

25517910

25082719 24788087 25204610 26743408

26633208 26862932

27207217



14 www.bauhaus.cz

Dříve než si pořídíte pomocníka do vaší brašny na nářadí, dílny nebo do montážní dodávky je potřeba  
si pečlivě rozmyslet, jakou práci s tímto nářadím budete muset nejčastěji zvládnout. Bude to vrtání malých  
otvorů, do kterých vzápětí budete šroubovat vruty, nebo se budete muset provrtat masivní cihlovou stěnou  
či betonovými stavebními prvky? Níže uvedený přehled by vám měl pomoci se správným výběrem stroje. 

Stupně vhodnosti použití:  ANO – vhodné /  PODMÍNEČNĚ – použitelné /  NE – nevhodné /  X – nepoužitelné

Vrtání je třeba předem promyslet

Aku vrtačky Vrtačky Vrtací kladiva 

hlavní zaměření šroubování / vrtání vrtání vrtání / sekání

příklep vypnutý zapnutý vypnutý zapnutý zapnutý

Určení dle materiálu:

cihly X PODMÍNEČNĚ X ANO ANO

duté cihly ANO X ANO X X

beton X NE X PODMÍNEČNĚ ANO

kámen X X X NE ANO

keramika PODMÍNEČNĚ X ANO X X

kov ANO X ANO X X

dřevo ANO X ANO X X

plast ANO X ANO X X

Příklady strojů:

Vykružovací pila
22379102

HSS BI-METAL, ∅ 68 mm, na dřevo, plechy, desky 
suché výstavby, plasty a akryláty, bimetalové ozubení, 
šestihranní upínání, pro použití také v aku vrtačce

428,-

Vrtací korunka
25606979

s tvrdokovovými břity, ∅ 76 mm, pro vrtání do kamene 
a betonu, odolná proti nárazům, upínací stopka SDS 
pro vrtací kladiva

675,-

Diamantová korunka
20112912

∅ 74 mm, na vrtání tvrdých materiálů, pro různé 
sanitární instalace, vč. chladící houby pro vrtání 
za mokra a středícího vrtáku

998,-

Do dřeva a plechu Do zdi a betonuNa keramické dlažby a obklady

Pro vyvrtání větších otvorů, například pro usazení krabic k rozvodům elektroinstalací, se neobejdete bez vykružovací pily – děrovky nebo vrtací korunky 
se středícím vrtákem. I zde je nutná volba správného nástroje dle vrtaného materiálu:

22379102 20112912 25606979



Speciální vrtáky:

Kuželový vrták
Kuželové vrtáky se používají především  
pro zpracování plechu. Kuželový břit umožňuje 
vyvrtávat libovolné průběžné průměry.  
Důležité je přitom vždy přesné měření, aby  
nedošlo k příliš velkému úběru materiálu.

Stupňovitý vrták
Na rozdíl od kuželového vrtáku lze stupňovitým 
vrtákem vyvrtávat pouze otvory o předem zadaném 
odstupňovaném průměru – zato ale spolehlivě  
a bez dodatečného měření. Kromě toho jsou otvory 
provedené stupňovitým vrtákem rovné  
a v materiálu tedy nedochází k vytváření šikmých 
stěn vývrtu.

Vrták na obkladačky / do skla
Vrtání do skla a obkladaček je královskou 
disciplínou. Proto je důležité dobré nářadí. 
Společně s chladivem dokáží speciální vrtáky  
s broušenými hroty z tvrdokovu projít sklem  
a dlaždičkami, aniž by přitom došlo k vedlejším 
škodám.

Hadovitý vrták
Speciálním druhem vrtáku do dřeva je hadovitý 
vrták. Používá se vždy tam, kde je třeba vyvrtat 
velmi hluboké a rozsáhlé otvory, například  
pro položení kabelů. Středicí hrot vrtáku bývá  
často opatřen závitem, spirálová drážka výborně 
vynáší zbytky dřeva.

15

Druhy vrtáků

Vrták do kovu
S vrtáky do kovu se zpracovává 
železo, měď, mosaz a dokonce  
i ocel. Kruhový spirálovitý tvar  
s oběma ostrými břity je díky 
svému tvaru vhodný i pro vrtání 
tvrdých plastů.

Hrot kuželový tvar

Břit  dva ostré břity

Materiál  HSS (rychlořezná ocel) 
s povlakem z nitridu 
titanu

Vrták do dřeva
Vrták do dřeva poznáte ihned 
podle trnu na hrotu nástroje. 
Fixuje vrták ve dřevě a umožňuje, 
aby oba břity nejprve vyfrézovaly 
okraj otvoru. Vrtaný otvor je pak 
hladký a přesný.

Hrot středicí hrot

Břit  dva břity, vnější je 
hlubší

Materiál   chrom-vanadiová  
ocel, uhlíková ocel  
i s destičkami  
z tvrdokovu

Vrták do kamene / betonu
Vrták do kamene zvládá náročné 
úkoly díky hrotu z tvrdokovu. Stejně 
tak důležitá je promyšlená spirálová 
drážka, která dobře odvádí vrtnou 
moučku, takže nedochází  
k ucpávání vrtaného otvoru.

Hrot klínový, z tvrdokovu

Břit  dva břity, tupý / broušený

Materiál  uhlíková ocel,  
chrom-nikl-molybdenová 
ocel, tvrdokov (hrot)

Univerzální vrták  
do stavebních materiálů
Není specialistou pro určité  
vrtání, ale je to spolehlivý všeuměl  
– univerzální vrták. Stejně jako  
vrták do kamene má hrot opatřený 
tvrdokovem a je na prvním místě  
v případě, kdy je zapotřebí vrtat  
do smíšeného materiálu.

Hrot  klínový, z tvrdokovu

Břit  dva ostré břity

Materiál  HSS (rychlořezná ocel)
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• včetně 14dílné sady 
příslušenství

• točivý moment  
až 40 Nm

Elektro šroubovák

32 4

5 6

• bezuhlíkový motor
• točivý moment až 55 Nm
• celokovové sklíčidlo  

do ∅ 13 mm

7

• včetně  
80dílné sady 
příslušenství

• hmotnost  
pouze 1,2 kg

• bezuhlíkový motor
• velmi kompaktní 

rozměry

1

Poz. Označení Model
Aku  
V / Ah

Max. točivý 
moment

Počet  
chodů

Brzda  
motoru

Počet 
aku Osvětlení

Doba  
nabíjení Hmotnost Příslušenství V kufru Cena

1 24541396 BLACK+DECKER BDCDD12 10,8 / 1,5 26 Nm 1 Ano 1 Ano 2 hod. 1,2 kg Ne Ne 1.550,-*

2 26160876 BOSCH IXO 5 3,6 / 1,5 4,5 Nm 1 Ne 1 Ne 3 hod. 0,3 kg Ano Ne 1.250,-*

3 25278439 BLACK+DECKER SET BDCHD18BAFC 18 / 1,5 30 Nm 2 Ano 2 Ano 1 hod. 1,1 kg Ano Ano 2.990,-*

4 27011029 SCHEPPACH CSD40-20LI 20 / 2 40 Nm 2 Ano 2 Ano 1 hod. 1,6 kg Ano Ano 2.990,-*

5 30353321 HIKOKI DS18DAWCZ 18 / 2 50 Nm 2 Ano 2 Ano 1 hod. 1,4 kg Ano Ano 2.790,-*

6 27491746 BOSCH PROFESSIONAL GSB 18V-55 18 / 2 + 4 55 Nm 2 Ano 2 Ano 1 hod. 1,1 kg Ne Ano 4.990,-*

7 28423061 MAKITA BL DDF 485RAJ 18 / 2 50 Nm 2 Ano 2 Ano 40 min. 1,4 kg Ano Ano 4.690,-*

8 26871530 FAR TOOLS PVF 280 – 23 Nm 1 Ne – Ne – 2,1 kg Ne Ne 1.090,-*

Aku šroubováky

8

• rychloupínací  
sklíčidlo

• přívodní kabel  
délky 10 m

• vhodné  
pro sádrokartonáře

• včetně 32dílné  
sady bitů

• nabíjení přes USB

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

• bezuhlíkový motor
• technologie XPT s vyšší 

odolností proti prachu  
a vlhkosti

6

Pro modely  
1 – 7 platí:

včetně
V KUFRU

V KUFRU V KUFRU V KUFRU

27491746

24541396 26160876 25278439

30353321 27491746 28423061 26871530

27011029
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1. Bity standard
22213185 

Torx 20,  
délka 25 mm, 
balení 2 ks

55,-/ 2 ks

2. Bity standard
22198699 

Pozidriv 2,  
délka 25 mm,  
balení 3 ks

48,-/ 3 ks

5. Sada bitů standard
22215118 

9dílná, drážka: PH, PZ, Torx, 
velikost: 1, 2, 3, 15, 20, 25, 
upínání ¼" šestihran

279,-

3.  Sada bitů  
BAUHAUS – Edition

23561610 

32dílná, délka bitů 25 mm,  
s barevným rozlišením,  
včetně klipu na popruh a držáku bitů

299,-

4. Sada bitů
28655004 

DT70705-QZ, 40dílná,  
ve všech běžných velikostech, 
magnetický držák bitů  
pro rychlou výměnu,  
dva nástrčné klíče

529,-

Sady bitů

Piktogram Vhodnost použití

křížový profil, velmi rozšířený typ, nevhodný pro přenos větší síly a točivých momentů, nejčasteji  
se používá pro montáž sádrokartonů, nezaměňovat s PZ – hrozí poškození 

profil Pozidriv je vylepšením jednodušší hlavy vrutu typu PH, hlavu vrutu tvoří dva kříže přesazené 
o 45°, přídavný kříž je užší než druhý a rovněž není tak hluboký, bit tak lépe „sedí“ v hlavě vrutu

hvězdičkový profil (6 výstupků), pro přenášení větších točivých momentů, lepší přenos síly  
než u typů PH a PZ

pro rychlou montáž / demontáž především strojírenských kovových konstrukcí  
(také šroubů bez hlav – červíků)

nevhodný k přenášení větších točivých momentů, v dnešní době již zastaralý typ

7. Sada bitů
22925143 

43dílná, různé délky bitů  
s všestranným využitím, 
šestihranné stopky ¼" k použití  
v běžných sklíčidlech, 2 praktické 
držáky bitů urychlují jejich výměnu

599,-

6. Sada bitů
26671660 

80dílná, kvalitní tvrzená 
chrom-vanadiová ocel, 
pevný plastový pořadač, 
široké průmyslové využití

499,-

barevný naváděcí systém urychluje orientaci při montáži

Pro účinné šroubování je nutné zvolit správný nástroj

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

43dílná80dílná

40dílná

9dílná

Systém Impaktor

• optimalizováno pro rázové utahováky
• protiskluzová špička s diamantovým povrchem
• speciální magnetický držák pro výrazné prodloužení životnosti bitu

Systém Stainless

• speciální nerezové bity a držák pro vyloučení přenosu rzi  
na nerezové spoje a plochy

• prodloužená životnost bitů

Systém BiTorsion

• držák speciální konstrukce pomáhá odpružit přenášenou sílu  
do šroubu nebo vrutu

• protiskluzová špička s diamantovým povrchem

32dílná profi profi

22213185

22215118

23561610

26671660 22925143

28655004
22198699
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1 2

• max. ∅ vrtání do dřeva / oceli / betonu: 
30 / 20 / 13 mm 

• 44800 příklepů/ min. 
• včetně nastavitelní boční rukojeti  

a hloubkového dorazu

Poz. Označení Model Motor Max. otáčky Počet chodů Elektronika P / L chod Rozsah sklíčidla Hmotnost Příslušenství Cena

1 26499279 BLACK+DECKER BEH 710 710 W 2800/ min. 1 Ano Ano do ∅ 13 mm 2 kg Ano 1.290,-*

2 29092251 BOSCH EASYIMPACT 570 570 W 3000/ min. 1 Ano Ano do ∅ 13 mm 1,5 kg Ne 1.290,-*

3 27061547 SCHEPPACH DI1050 1050 W 2800/ min. 2 Ano Ano do ∅ 13 mm 3,4 kg Ano 1.990,-*

4 26858241 DEWALT DWD 024 QS 650 W 2800/ min. 1 Ano Ano do ∅ 13 mm 1,6 kg Ne 1.790,-*

5 25384257 BOSCH UNIVERSAL IMPACT 700 701 W 3000/ min. 1 Ano Ano do ∅ 13 mm 1,7 kg Ano 1.849,-*

6 26074214 BLACK+DECKER BEH850K-QS 850 W 3100/ min. 2 Ano Ano do ∅ 13 mm 2,6 kg Ano 1.780,-*

7 30351608 METABO SBE 850-2 850 W 3100/ min. 2 Ano Ano do ∅ 13 mm 2,6 kg Ano 3.990,-*

3

5 6

• max. ∅ vrtání do dřeva /  
oceli / betonu: 32 / 13 / 16 mm 

• včetně nastavitelní boční rukojeti a 6 vrtáků 
do zdiva a dřeva

• max. ∅ vrtání do dřeva /  
oceli / betonu / zdiva: 40 / 13 / 18 / 20 mm 

• 58900 příklepů/ min. 

7

Příklepové vrtačky

• max. ∅ vrtání  
do dřeva / oceli: 25 / 13 mm 

• včetně 4 vrtáků do kovu a zdiva

• hmotnost pouze 1,7 kg
• předvolba otáček

• max. ∅ vrtání do dřeva /  
oceli / betonu: 25 / 8 / 10 mm 

• 33000 příklepů/ min. 

7

• max. ∅ vrtání do dřeva /  
oceli / betonu: 25 / 13 / 16 mm 

• 47600 příklepů/ min. 
• včetně nastavitelní boční rukojeti 

a hloubkového dorazu 

4

• max. ∅ vrtání do dřeva / 
betonu: 30 / 14 mm 

• 45000 příklepů/ min. 
• včetně hloubkového dorazu

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

V KUFRUV KUFRU V KUFRU

V KUFRU

26499279

25384257 26074214

30351608

29092251

27061547 26858241
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Poz. Označení Model Motor
Energie  
úderu Počet úderů Počet chodů Elektronika

P / L 
chod Sklíčidlo Hmotnost Příslušenství V kufru Cena

1 22517300 BOSCH PBH 2200 RE 570 W 1,8 J 0 – 5000/ min. 1 Ano Ano SDS+ 2,5 kg Ano Ano 2.350,-*

2 28520759 EINHELL TC-RH 620 4F 620 W 2,2 J 0 – 5200/ min. 1 Ano Ano SDS+ 2,6 kg Ne Ano 2.190,-*

3 25337437 BOSCH PROFESSIONAL GBH 2-28F 800 W 3,2 J 0 – 4000/ min. 1 Ano Ano SDS+ 3,1 kg Ano Ano 6.099,-*

4 28393155 BOSCH PROFESSIONAL GBH 220 720 W 2 J 0 – 4800/ min. 1 Ano Ano SDS+ 2,3 kg Ano Ano 3.290,-*

5 27264911 DEWALT D251445-QS 900 W 3 J 0 – 5350/ min. 1 Ano Ano SDS+ 3,1 kg Ano Ano *

6 28480941 BLACK+DECKER BEHS02K 800 W 2,2 J 0 – 5500/ min. 1 Ano Ano SDS+ 5,4 kg Ano Ano 2.690,-*

7 28448824 BLACK+DECKER BEHS03K 1250 W 3,7 J 0 – 3900/ min. 1 Ano Ano SDS+ 5 kg Ano Ano 3.150,-*

8 25032343 SCHEPPACH DH 1300 1250 W 5 J 0 – 4500/ min. 1 Ano Ano SDS+ 6 kg Ano Ano 3.190,-*

9 27731099 HIKOKI DH28PCY2WSZ 850 W 2,7 J 0 – 4300/ min. 1 Ano Ano SDS+ 2,9 kg Ano Ano 3.690,-*

1 2 4 5

6 7 8

• redukce vibrací více jak o 30 %
• max. ∅ vrtání do zdiva až 50 mm 

(s korunkou)
• energie úderu 3,7 J
• včetně druhého sklíčidla s ozubením

• včetně  
druhého sklíčidla 
a 2 vrtáků

• včetně  
3 sekáčů  
a 2 vrtáků

9

Vrtací kladiva

• včetně druhého sklíčidla a sady 
vrtáků

• max. ∅ vrtání do zdiva až 68 mm 
(s korunkou)

• autostop při zablokování vrtáku

3

• lehké a obratné • robustní provedení
• energie úderu až 2,2 J

• nízká hmotnost  
(vhodné také pro práci nad hlavou)

• včetně druhého sklíčidla
• bezpečnostní spojka
• elektronická regulace otáček

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

Pro modely  
1 – 9 platí:

V KUFRU

profi

profi

25337437

2852075922517300 28393155

27264911

28480941

28448824
25032343 27731099
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21

4

• energie úderu 7,1 J
• 3000 úderů za minutu

• mimořádně  
komfortní  
antivibrační systém

• vrtání do betonu  
s korunkou až do ∅ 100 mm

3

• energie úderu 9 J
• včetně 2 sekáčů 

5

• energie úderu 16,8 J umožňuje 
vysoký pracovní výkon

• nízká úroveň vibrací

• energie úderu 60 J
• upínání do šestihranu
• včetně přídavné rukojeti a 2 sekáčů

6

• energie úderu 27 J
• snadná manipulace  

i při práci v horizontální poloze

Sekací a bourací kladiva

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

profi

profi

profi

včetně přepravního 
kufru s kolečky

Poz. Označení Model Motor
Energie  
úderu

Počet  
úderů

Počet  
chodů Elektronika

P / L 
chod Sklíčidlo Hmotnost Příslušenství V kufru Cena

1 26862978 DEWALT D25481K-QS 1050 W 6,1 J 3150/ min. 1 Ano Ne SDSmax 5,9 kg Ano Ano 11.290,-*

2 28763323 METABO MH 5 1100 W 7,1 J 3000/ min. 1 Ano Ne SDSmax 5,6 kg Ne Ano 9.990,-*

3 24789372 BOSCH PROFESSIONAL GSH 11 E 1500 W 16,8 J 900 – 1890/ min. 1 Ano Ne SDSmax 10,6 kg Ano Ano 14.990,-*

4 23036233 SCHEPPACH DH 1200 MAX 1050 W 9 J 3780/ min. 1 Ano Ano SDSmax 6 kg Ano Ano 3.990,-*

5 25661206 SCHEPPACH AB 1500 MAX 1300 W 27 J 4600/ min. 1 Ano Ne SDSmax 5,5 kg Ano Ano 4.590,-*

6 26075350 SCHEPPACH AB 1900 1900 W 60 J 2000/ min. 1 Ne Ne HEX (šestihran) 16,5 kg Ano Ano 5.590,-*

26862978
24789372

260753502566120623036233

28763323
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DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

Vrták SDSmax
23769849  

22 x 800 mm

959,-

Hmotnost 
kladiva

Výška  
sekaní

Upínání  
nástroje

Energie 
úderu

Tloušťka  
materiálu

Plánovaná  
činnost

do 
5 kg

80 – 200 cm SDS+ 1,6 – 3,2 J –

•  účinné vrtání do zdiva i betonu 
pro otvory do ∅ 30 mm

•  drobné sekací práce, drážky  
pro elektroinstalaci apod.

do 
8 kg

0 – 150 cm SDSmax 3 – 9 J < 10 cm

•  velmi účinné vrtání včetně 
vrtání s diamantovými 
korunkami až do ∅ 100 mm

•  lehčí sekání do zdiva i betonu, 
lehčí demoliční práce

do 
12 kg

0 – 80 cm SDSmax 7 – 19 J < 15 cm •  hrubé sekací a demoliční práce 
jak podlah, tak i zdiva

do 
30 kg

0 – 30 cm HEX 
(šestihran) 12 – 62 J < 30 cm •  bourací a demoliční práce 

především betonových podlah

Vrták SDSmax
23752283 

30 x 800 mm

1.390,-

Sekáč plochý 
SDSmax
22382243  

25 x 280 mm

359,-

Sekáč lopatkový 
SDSmax
22382261 

50 x 400 mm

598,-

Sekáč špičatý 
R-TEC SPEED 
400 SDSmax
22912048  

délka 400 mm

445,-

Sekáč plochý 
R-TEC SHARP 
400 SDSmax
22907099  

20 x 400 mm

499,-

Sekáč lopatkový 
SDSmax
22924104 

80 x 400 mm

1.090,-

Pro volbu správné třídy a modelu kladiva je vhodné znát odpověď i na na tyto otázky:

� do jakého materiálu bude potřeba vrtat a sekat?

� budu např. pouze sekat drážky nebo odsekávat staré keramické obklady  
a dlažbu nebo budu muset odsekávat velké kusy – velkou hmotu materiálu?

� v jaké výšce nad podlahou budu se strojem pracovat?

Správný výběr

23769849 23752283 22382243 22907099 22912048 22382261 22924104
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1

6

2

• 3 polohy 
přídavné rukojeti

• softstart
• blokovací systém

• ergonomické tělo
• zvýšená odolnost 

proti prachu

5

3

• 3 polohy 
přídavné rukojeti

Poz. Označení Model Motor ∅ kotouče Otáčky Hmotnost Příslušenství V kufru Cena

1 25775268 BLACK+DECKER BEG110QS 750 W 115 mm 12000/ min. 1,7 kg Ano Ne 798,- *

2 26787345 BOSCH PROFESSIONAL GWS 750 S 750 W 115 mm 11000/ min. 1,9 kg Ano Ne 1.645,-*

3 29097362 HIKOKI G13STAYGZ 730 W 125 mm 10000/ min. 1,8 kg Ano Ne 890,- *

4 26072661 BLACK+DECKER BEG120QS 800 W 125 mm 12000/ min. 1,7 kg Ano Ne 1.190,-*

5 26847249 DEWALT DWE4157QS 900 W 125 mm 11800/ min. 2 kg Ano Ne 1.750,-*

6 27687040 MAKITA 9558HNRG 840 W 125 mm 11000/ min. 2,1 kg Ano Ne 1.825,-*

7 26847258 DEWALT DWE4233QS 1400 W 125 mm 11500/ min. 1,85 kg Ano Ne 2.590,-*

8 27046076 BOSCH PROFESSIONAL GWX 9-125 S 900 W 125 mm 11000/ min. 2,1 kg Ano Ne 2.590,-*

9 26721088 BOSCH PROFESSIONAL GWS13-125CIE 1300 W 125 mm 11500/ min. 2,3 kg Ano Ne 3.990,-*

7 8 9

Úhlové brusky

• vysoce účinné 
chlazení

• motor 1400 W

• s regulací otáček
• softstart

• šestistupňová 
předvolba otáček

• softstart

• rychlovýměnný 
systém X-LOCK

• zvýšená odolnost 
proti prachu

• otočná převodovka 
do 4 poloh

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

4

26072661

26847249 27687040

267210882704607626847258

25775268

29097362

26787345
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• elektronická regulace otáček
• plynulý rozběh
• motor 2200 W

12

• rukojeť, kterou lze  
nastavit do 3 různých 
poloh podle typu práce

Poz. Označení Model Motor ∅ kotouče Otáčky Hmotnost Příslušenství V kufru Cena

10 27061538 SCHEPPACH AG1200 1200 W 150 mm 9000/ min. 3,1 kg Ano Ano 1.690,- *

11 27207192 HIKOKI G23SWU2 2200 W 230 mm 6600/ min. 5,6 kg Ano Ne *

12 20919131 MAKITA GA9020RF 2200 W 230 mm 6600/ min. 5,8 kg Ano Ne *

13 28507293 BOSCH PROFESSIONAL GWS 2200 2200 W 230 mm 6500/ min. 5,4 kg Ano Ne 2.990,-*

Stolní rozbrušovačka
27847118

CS 23-355, silný motor 230 V / 2300 W, 4000 ot./ min., pro kotouče ∅ 355 mm, pro dělení ocelových profilů  
až 115 x 130 mm, vhodná pro přesné řezání oceli, neželezných kovů, profilů ze železa a litiny, aretace vřetene 
pro jednoduchou výměnu nástroje, rychloupínací přípravek s plynulým přestavěním pokosu do 45°, optimální 
a lehká přeprava pomocí zabudované rukojeti, otočný ochranný kryt brusného kotouče, rozměry základní  
desky 468 x 282 mm, integrovaný svěrák s rozsahem do 238 mm, hmotnost 16,9 kg

3.990,-*

Řezání kovů

• robustní provedení 
také na stavební 
materiály

11 13

V KUFRU

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

profi

2300 W

profi

10

• 3 možnosti upevnění boční  
rukojeti 

• ochrana před opětovným zapnutím

27061538 20919131 2850729327207192

27847118
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Používáte správné kotouče do úhlové brusky?

Pokud chcete vaši úhlovou brusku používat správně a bezpečně, je nutné znát rozdíly mezi jednotlivými způsoby 
použití a také význam značení kotoučů do úhlových brusek.

Informace o oblasti použití 
u korundových a křemičitých kotoučů:
modrá = železné i neželezné kovy
zelená = kámen a další stavební materiály
žlutá = vybrané druhy plastů
šedá = mramor

Datum expirace: 
Brusné kotouče se po datu expirace kvůli 
změnám vlastností použité pryskyřice již  
nesmí používat. Datum expirace je uvedené  
na výrobku v tomto formátu: VMM/RRRR  
nebo exp MM/RRRR.
Např.:
V01/2023 nebo exp 01/2023  
= konec prvního čtvrtletí 2023

•  Bezpečnost práce

• Maximální otáčky úhlové brusky za minutu v závislosti 
na obvodové rychlosti v m/ s a průměru kotouče

• Rozměr kotouče: mm

• A = oxid hlinitý (ušlechtilý korund) na řezání  
  kovu

 C = karbid křemíku (SiC) na řezání kamene
 30 = zrnitost brusné směsi: 
    24 – 30 = středně hrubá  

  (∅ zrna podle normy FEPA)
 S = tvrdost kotouče (DIN ISO 525): 
    L – O = střední, P – S = tvrdý,  

  T – W = velmi tvrdý
 BF = bakelitové pojivo (ze syntetické pryskyřice) 

  a vyztužené vlákny• Neobsahuje železo, chlor a síru

Brusná zrna s keramickým opláštěním 
zabezpečují dlouhou životnost a konstantní 
řezný / hrubovací výkon

Díky moderní pojivové matrici  
z fenolové pryskyřice  
a přídavku funkčních plniv je brusné zrno 
mimořádně odolné vůči teplotám a oděru

Chladicí aditiva  
redukují tepelné zabarvení – pro perfektní 
obrobek

Přesné umístění skelné tkaniny
zajišťuje mimořádně velkou stabilitu kotouče, 
a tím přesné řezy a maximální bezpečnost Certifikát oSa podle bezpečnostní normy EN 12413

Broušení
Pro každý typ broušení se používá optimalizovaná 
stálá velikost, tvrdost, houževnatost a tvar zrna. 
Optimální rovnoměrnou vzdálenost zrn zajišťuje 
kontrolovaný posyp.

Příklady brusných kotoučů: hrubovací / hrncové / 
fibrové / lamelové / papírové pro použití  
s pryžovým unašečem

Řezání
V závislosti na typu kotouče se používají brusná zrna  
s vysokou pevností, upravená za vysoké teploty nebo  
s keramickým opláštěním.

Řezné kotouče se v závislosti na provedení používají  
pro řezání obrobků z kovu, kamene a nerezové oceli.  
Řezné kotouče se sníženou sílou kolem 1 mm u kotoučů  
do ∅ 125 mm a kolem 2 mm u průměru 230 mm pracují  
– rozbrušují materiál výrazně rychleji a s menším odpadem, 
jsou však náročnější na způsob vedení brusky.

Leštění
Pro odstraňování otřepů, opracování svarů, 
zahlazování stop po broušení, přípravu  
pro zušlechťování povrchů.

Příklady lešticích kotoučů: rounový, textilní, 
plstěný, drátěný

Symboly mají následující význam:

 Dodržujte bezpečnostní  
doporučení a bezpečnostní  
pokyny výrobce nářadí

 Používejte ochranné brýle

Používejte chrániče sluchu

Používejte ochrannou masku

Noste rukavice

V případě poškození nepoužívejte

Nesmí se používat pro boční broušení 
– brusný nástroj nesmí být prohnutý, 
nesmí se nasazovat šikmo ani nesmí 
být jinak zatížený ze strany!

Brusná zrna jsou zafixovaná do moderní pojivové matrice z fenolové 
pryskyřice, která je díky přídavku funkčních plniv a aditiv mimořádně 
odolná vůči teplotám a oděru. To znamená, že je dosaženo velkého 
úběru materiálu při konstantně vysoké kvalitě a bezpečnosti práce.

Základní rozdělení použití na 3 skupiny:
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Kotouče*

Diamantový brusný kotouč  
na beton 
např. 11302800

diamantový kotouč na broušení 
betonu, stěrky atd.,  
∅ 115 / 125 mm

od 698,-

Diamantový dělicí kotouč na obklady 
a dlažby 
např. 11302707

diamantový kotouč na obklady  
a dlažby, ∅ 115 / 125 / 180 / 200 mm

od 99,-

Diamantový dělicí kotouč na kámen
např. 11302666

turbo diamantový kotouč na kameninové 
desky, např. žula, mramor, hl. řezu 2 cm, 
∅ 115 / 125 / 180 / 230 mm

od 329,-

Diamantový dělicí kotouč
např. 11303720

diamantový kotouč na jemnou 
kameninu a žulové dlaždice,  
∅ 115 / 125 / 180 / 200 / 350 mm

od 559,-

Diamantový dělicí kotouč laser na beton 
např. 11302570

laserově svařovaný diamantový kotouč 
na kámen a beton,  
∅ 115 / 125 / 180 / 230 / 350 mm

od 299,-

Lamelový kotouč na kov
např. 23123621

zrnitost 36 / 60 / 80, 
∅ 115 / 125 mm

od 82,-

Fíbrový kotouč na dřevo / kov 
např. 11303098

balení 5 ks, zrnitost 24 – 100, 
∅ 115 / 125 / 180 mm

od 17,80/ 5 ks

Dělicí kotouč SafeCut  
na kov a nerezovou ocel 
např. 11302886

kónický tvar pro větší bezpečnost, 
během řezání nedochází k zasekávání 
kotouče, ∅ 115 / 125 mm

od 38,-

Dělicí kotouč na kov
např. 11302824

∅ 115 / 125 / 180 / 230 mm

od 33,-

Dělicí kotouč A 60 R INOX BF 
25349821

na ušlechtilou ocel a kovy, možnost 
použití např. v aku úhlové brusce 
GWS 12V-76, ∅ 76 mm

198,-

Dělicí a brusný kotouč Two in One 
např. 11303809

na kov a nerezovou ocel, první tenký 
dělicí kotouč se kterým můžete  
bez obav i brousit, ∅ 115 / 125 mm

od 65,-

Dělicí kotouč na kámen 
např. 11302910

∅ 115 / 125 / 180 / 230 mm

od 45,-

Brusný kotouč na kov 
např. 11302958

∅ 115 / 125 / 180 / 230 x 6 mm

od 56,-

Lamelový kotouč na kov
např. 11302996

zrnitost 40 / 60 / 80,  
∅ 115 / 125 mm

od 72,-

Brusné kotouče

Vybrané modely kotoučů dostupné rovněž se středovým otvorem X-LOCK pro expresní upínání.

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.
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X-LOCK dělicí kotouč
26732664

pro rychlé a čisté řezy nerezové oceli, 
X-LOCK rychloupínání, ∅ 125 mm

199,-/ balení 10 ks

X-LOCK dělicí kotouč
26988412 

kotouč na kovy, X-LOCK rychloupínání, 
∅ 125 mm

45,-

X-LOCK je nový systém pro výměnu kotoučů k úhlovým bruskám jediným cvaknutím bez použití klíče.

X-LOCK kotouč diamantový
26765907

pro keramiku, žulu a kámen,  
výška diam. segmentu 7 mm,  
síla řezu pouze 1,4 mm, ∅ 125 mm

749,-

top 
kvalita

11302886

11302910

11302707

11302958

11302824

11303720

26732664

11302996

25349821

11302570

26988412

23123621

11303809

11302666

26765907

11303098 11302800



Přímočará pila

Ruční okružní pila

Mečová pila
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Přehled 
elektrických pil
Ať už chcete řezat dřevo, plast 
nebo keramiku, se správnou 
pilou můžete řezat téměř  
cokoli. Představíme vám 
nejoblíbenější typy strojů  
na řezání a vysvětlíme,  
k jakým účelům jsou vhodné. 
Kromě toho se dozvíte důležité 
bezpečnostní pokyny pro práci 
s pilou včetně tipů na péči  
a údržbu.

Chcete renovovat váš interiér? Pokládat parkety nebo laminátovou 
podlahu? Řezat karton, kov, keramiku atd.? 

S přímočarou pilou to všechno zvládnete a ještě mnohem víc. Křivky a složité 
řezy jsou hračkou díky jejich kompaktnosti a praktičnosti a na cestách vás 
doprovází modely s akumulátory. Přímočaré pily s předkmitem (orbitálním 
pohybem) umožňují pilovému listu kývavý pohyb shora dopředu nebo zdola 
dozadu, takže kromě vertikálního řezného pohybu dochází ještě  
k vodorovnému pohybu. Předkmit generuje vibrace, proto by měl být během 
jemné práce vypnut. Při použití stolku pro přímočarou pilu je možné pilový 
plátek fixovat, což také například umožňuje přímé řezy velmi silným dřevem  
a ještě více usnadňuje přesné práce.

Výhody:
� flexibilní použití

�  dobře 
ovladatelná

�  vhodná  
pro jemnou 
práci

�  pilové plátky 
jsou snadno 
vyměnitelné

Ať už jste domácí kutil nebo profesionál: ruční okružní pila nesmí chybět  
v žádné dílně. Kompaktní, přesná a výkonná, lze ji použít pro širokou škálu 
úkolů. 

Zejména u dlouhých přímých řezů je ruční okružní pila nesporným favoritem  
a svou práci vykonává díky vodicí liště s maximální přesností. Máte-li 
dostatečný výkon ve wattech, tak lze rychle a čistě oddělit výkonnými řezy 
vedle dřeva, také robustnější materiály. Mnoho modelů má odsávací systém, 
takže vznikající třísky a prach při práci neruší. Okružní pily s funkcí ponoření 
do záběru také umožňují „ponořit se“ do obrobku v kterémkoli bodě – to je 
velmi praktické! Kromě vodicí lišty je však pro vaši bezpečnost také nutná 
zarážka proti zpětnému vrhu materiálu.

Výhody:
� přenosná

�  jednoduchá 
manipulace

�  ideální  
na dřevo

Mečovou pilu (také známá jako elektrická ocaska) lze nalézt zejména  
v oblasti techniky vytápění a sanitární techniky. Je to však také velmi 
užitečný nástroj při demolici stavebních prvků. 

Název udává možnosti použití: vzhled a pohyb pily skutečně připomínají meč. 
Se správným pilovým plátkem odřízne téměř všechno, včetně velmi tvrdých 
materiálů, jako například beton nebo kov. Mečové pily s napájením ze sítě 
vyžadují pro připojení elektrickou zásuvku a (prodlužovací) kabel, které 
omezují volnost pohybu a mohou představovat bezpečnostní riziko. Výrazně 
mobilnější a flexibilnější jsou akumulátorové mečové pily. Náš tip: vždy mějte 
k dispozici nabitý druhý akumulátor, abyste mohli okamžitě pokračovat  
v práci.

Výhody:
� čisté řezy

�  možnost  
velkého zatížení

�  všestranné 
použití



Kapovací a pokosová pila

Pásová pila

Vyřezávací lupínková pila
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Pokud mají být dlouhé obrobky rychle a přesně zkracovány a úhel řezu hraje 
roli, je kapovací a pokosová pila tou pravou volbou. Pomáhá přitom 
především pohyblivá pilová hlava, se kterou jsou možné různé úhly řezu.

Tato klasická pila pro stavební a montážní práce vám nabízí velké množství 
možností použití. Na jedné straně je samozřejmě možné ji použít  
ke zkracování lišt, latí nebo panelů. Na druhou stranu ji můžete použít  
k řezání v určitých úhlech. Podlahové desky nebo laminátové podlahy,  
jakož i lišty soklu a podlahové lišty takto v budoucnu budete pokládat jako 
profesionálové. Některé modely jsou navíc vybaveny nastavitelným laserem 
nebo dokonce přepínatelným LED osvětlením řezané plochy, což dále zvyšuje 
jejich přesnost. Funkce tahu umožňuje obrábění větších obrobků.

Výhody:
�  dvě zařízení  

v jednom

� řezání úkosů

�  nastavitelný 
úhel řezu

� čisté hrany

Všestranné použití a zajímavá nejen pro modeláře. Pásová pila je vhodná 
pro flexibilní vedení řezu i na silnějších deskách. 

Jako stacionární stroj nabízí velkou hloubku řezu, což usnadňuje práci  
na vysokých obrobcích. Správně seřízená a vybavená vhodnými pilovými pásy 
vám umožňuje provádět řezy napříč a podél vláken, kulaté a zakřivené řezy 
nebo filigránové řezy rohů. Na rozdíl od například kotoučové pily řeže pásová 
pila materiál s užší řeznou spárou. Výhoda: nižší ztráty prořezem a nižší 
spotřeba energie – při řezání šetříte peníze. Aby bylo možné pilové pásy 
používat co nejdéle, neměly by být příliš napnuté a nikdy by neměly být  
při řezání tlačeny do obrobku. Vzniku trhlin se zabrání opětovným 
naostřením.

Výhody:
�  velká hloubka 

řezu

�  ideální  
na řezání dřeva

�  šetří energii  
a materiál

�  velmi rovné řezy

První volba pro modeláře, jemné mechaniky a náročné amatérské truhláře. 
S tímto nářadím se vám podaří obzvláště jemné práce při řezání. 

Dřevěné skládanky, zvířecí figurky nebo opěrné oblouky vyžadují milimetrové 
přesné řezání. S tenkým pilovým listem lupínkové pily a její vysokou 
manévrovatelností to není problém. Na rozdíl od lupenkové pilky máte obě 
ruce volné a můžete dřevo přesně vést – tak se vám snadno podaří čisté řezy 
a přesné tvary. Díky vysoké přesnosti si ušetříte dodatečné úpravy, jako je 
zaoblení nebo vyrovnávání, a tím i spoustu času. Pro práci s vyřezávací 
lupínkovou pilou doporučujeme používat stabilní pracovní stůl s nastavitelnou 
výškou nebo nastavitelný stojan stroje, aby bylo zajištěno správné a šetrné 
držení těla i při dlouhodobém používání.

Výhody:
�  velmi přesná

�  vedení dřeva je 
možné oběma 
rukama

�  malé vynaložení 
síly

�  možnost 
rozšíření (např. 
použití pedálu)

Bezpečná manipulace s pilou
Používejte pilu bezpečně! Ať je pila poháněná 
elektricky nebo ne: pila je řezný stroj  
a představuje riziko zranění – nejen pro vaše 
ruce. Pokud se např. pilový plátek / kotouč  
v materiálu vzpříčí, může dojít v důsledku 
tlaku k vymrštění úlomků a třísek. Ochranné 
brýle pro vaše oči jsou proto stejně důležité 
jako ochrana sluchu pro vaše uši. Neboť  
i při nízké hladině hlasitosti může stálý hluk 
dlouhodobě poškodit váš sluch. Před prací  
se ujistěte, že je řezaný obrobek pevně 
uchycen a nemůže z upnutí vyklouznout. 
Pravidelně dbejte na to, aby byl mezi prsty  
a pilovým plátkem / kotoučem dostatečný 
odstup. Právě při přesné práci se prsty často 
nevědomky pohybují směrem k řezanému 
místu, aby vedly obrobek.

 
Základním předpokladem pro bezpečnou 
a dlouhodobou práci s pilou je její 
pravidelná údržba: vyhýbejte se proto 
například používání tupých pilových 
plátků / kotoučů, které vyžadují  
při řezání používat větší sílu a zvyšuje  
se tak riziko poranění. Pravidelně čistěte 
pilový plátek hadříkem, abyste odstranili 
případné zaschlé zelené zbytky  
nebo zbytky pryskyřice. Pro skladování  
se doporučuje pilové plátky otřít olejem 
navlhčeným hadříkem a skladovat  
na suchém místě. Uvolněte napnuté 
pilové plátky, pokud se nepoužívají,  
aby se udržela jejich napínací síla. 
Pohyblivé části pily mohou být podle 
potřeby namazány nebo naolejovány.
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• robustní podstavec  
pro pokosové a kapovací pily  
zajišťuje stabilní stanoviště,  
vhodné pro kapovací pily téměř  
všech výrobců

• nosnost do 150 kg, vhodný jak do dílny, 
tak na montáže a stavby

1. Pokosová pila
24807919

HM 80L, 230 V, 1500 W, kotouč ∅ 210 mm / 30 mm,  
24 zubů, 5000 ot./ min., max. hloubka řezu:  
120 x 60 mm, rozměry: 55 x 44 x 69 cm,  
hmotnost 7,7 kg

2.390,-*

2. Pokosová pila s pojezdem
28714172

HM 216 SPX, 230 V, 2000 W, kotouč  
∅ 210 mm / 30 mm, 24 zubů, 4800 ot./ min., 
max. hloubka řezu: 340 x 65 mm, rozměry: 
73,5 x 70,5 x 50 cm, hmotnost 12 kg

3.790,-*

3

3. Multifunkční pokosová pila
27888889

HM 110 MP, 2000 W, dvourychlostní, 3200 / 4500 ot./ min., 
kotouč ∅ 254 mm / 30 mm, 60 zubů, max. hloubka řezu: 
340 x 90 mm, výsuvné boční podpěry ze slitiny hliníku, 
rozměry: 69 x 61 x 57 cm, hmotnost 15,5 kg 

6.550,-*

5. Podstavec pod pokosové pily
23354148

UMF 1600, pro pokosové a kapovací pily téměř 
všech výrobců, výška lože vč. opěrných ramen 
84,5 cm, výsuvné boční prodloužení 100 – 165 cm, 
rozměry: 100 x 58 x 81 cm, hmotnost 12,3 kg

1.990,-*4. Aku pokosová pila
26345141 

R18MS216-0, 18 V, kotouč ∅ 216 mm, 3200 ot./ min.,  
max. hloubka řezu: 90°: 70 x 270 mm, 45°: 48 x 185 mm,  
rozměry: 50 x 57 x 46 cm, hmotnost 14,4 kg, bez akumulátoru 
a nabíječky, při použití akumulátoru 5 Ah lze provést  
až 315 řezů dřevěných hranolů o průřezu 50 x 100 mm

7.850,-*

5

Pokosové a stolní pily

Podstavec pod pokosové pily
22918259

UMF 2000, výška 90 cm, rozsah ramen 125 – 200 cm, 
nosnost 150 kg, rozměry: 125 x 63 x 90 cm, hmotnost 
13,5 kg, bez vyobrazení, pouze na objednávku

2.550,-*

21

4

pro dělení 
dřeva i kovů

nezávislé  
na síti 230 V

24807919 28714172 27888889

26345141

23354148

22918259
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pojízdný

6. Pokosová pila s pojezdem
22946968

KGS 305 M, 230 V, 2000 W, kotouč ∅ 305 mm / 30 mm, 50 zubů,  
3700 ot./ min., max. hloubka řezu: 90°: 305 x 105 mm, 45°: 105 x 67 mm, 
hmotnost 19,6 kg

9.990,-*

7. Pokosová pila s pojezdem
23099971

KGS 216 M, 230 V, 1500 W, kotouč ∅ 216 mm / 30 mm, 48 zubů, 5000 ot./ min., 
základna z hliníkového odlitku, zajištění hlavy pily, aretace hřídele,  
max. hloubka řezu: 90°: 305 x 65 mm, 45°: 205 x 36 mm, hmotnost 13,5 kg

4.790,-*

8. Pokosová pila s pojezdem
22909545* 

KGS 254 M, 230 V, 1800 W, kotouč ∅ 254 mm / 30 mm, 3150 ot./ min., 
zajištění hlavy pily, aretace hřídele, max. hloubka řezu: 90°: 305 x 92 mm, 
45°: 205 x 47 mm, rozměry: 79 x 51,5 x 51,5 cm, hmotnost 16,3 kg

9. Podstavec pod pokosové pily
25647969

KSU 251, profi robustní podstavec pro pokosové pily, materiál hliník / ocel / plast, 
skládací nohy s rychloupínáním, transportní kolečka, nastavitelná délka stolu  
127 – 250 cm, výškové nastavení 92 – 99 cm, nosnost 250 kg, hmotnost 23 kg

3.990,-*

• integrované rozšíření stolu  
z obou stran

• vč. tvrdokovového pilového 
kotouče a nástroje  
na výměnu

• pozvolný rozběh  
a rychlobrzda  
pro vyšší bezpečnost

• funkce pojezdu
• integrovaný vak na jímání pilin 
• vč. tvrdokovového pilového 

listu ∅ 254 x 30 mm (48 zubů) 
a nástroje na výměnu

• integrované rozšíření stolu  
z obou stran

• s laserem pro přesnou práci

• integrované rozšíření stolu z obou stran 
• funkce pojezdu
• integrovaná násypka na jímání pilin
• vč. 2 tvrdokovových pilových kotoučů  

a nástroje na výměnu
• s laserem pro přesnou práci

Stolní okružní pily

11. Stolní okružní pila
28165877* 

TC-TS 2025/2 U, 230 V,  
2000 W, 5000 ot. / min., 
kotouč ∅ 250 mm,  
max. hloubka řezu  
při 90° / 45°: 85 / 65 mm, 
rozměry: 58 x 56 x 85 cm, 
hmotnost 19 kg

10. Stolní okružní pila
29237371* 

GTS 254, 230 V, 1800 W,  
kotouč ∅ 254 mm / 30 mm,  
4300 ot./ min., max. hloubka 
řezu při 90° / 45°: 80 / 55 mm, 
rozměry: 69 x 62 x 100 cm, 
hmotnost 24,4 kg

profi

včetně 
stabilního 
podstavce

prodloužení šířky 
stolu vlevo a vpravo 
pro široké obrobky

29237371

22909545

23099971

28165877

22946968

25647969
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2.  Vodicí lišta pro ponorné 
okružní pily

20019420 

FKS 115, rozměry:  
115 x 22 x 4,5 cm,  
provedení: hliník,  
plast, pro kotoučové pily  
s hloubkou řezu do 66 mm

1.590,-*

1.   Ponorná okružní  
pila vč. vodicí  
lišty – sada

22423975

PL 55, 230 V / 50 Hz / 1200 W, 5500 ot./ min., 
kotouč ∅ 160 mm, úhel řezu 0 – 45°, hloubka 
řezu: 0 – 55 mm, sada vč. vodicí lišty 1400 mm

4.190,-/ sada*

Legenda: 

 = doporučeno 

Průměr kotouče
•  výrobce předepisuje pro své stroje 

kotouče s vnitřním průměrem  
pro upínací hřídel a vnějším průměrem 
pro maximální sílu řezu

•  v případě většího upínacího otvoru  
v kotouči lze použít pro upnutí redukční 
kroužky, které bývají často součástí balení 
u náhradních kotoučů

•  použitím většího či menšího kotouče, 
než je doporučeno, může dojít k omezení 
funkčnosti bezpečnostních prvků pily

Síla kotouče
•  výhodou tenčích kotoučů je menší prořez 

a úspora energie (proto jsou vhodné 
zejména pro akumulátorové řezací stroje 
a řezání tenkých lišt)

•  nevýhodou tenčích kotoučů je větší riziko 
vzniku vibrací, vlnění a přehřívání

Otáčky kotouče
•  určuje výrobce kotouče, závisí  

na průměru kotouče
•  maximální počet otáček za minutu 

(RPM) je vždy uveden na kotouči a nesmí 
být z bezpečnostních důvodů překročen

Pilka patří mezi nejstarší nástroje, které lidstvo objevilo. Za mnoho tisíc let se ale z primitivního nástroje,  
pazourku nebo zvířecí kosti rozvinulo celé odvětví speciálního nářadí a nástrojů. Ať už se jedná o řezání ruční  
pilou nebo elektrickým či akumulátorovým strojem, vždy je nutné nejprve vědět, jaký materiál bude potřeba 
řezat. Následně je potřeba si také upřesnit požadavky na typ řezu ve zvoleném materiálu, protože jiné ozubení 
slouží pro rychlé a hrubé dělení materiálu a jiné ozubení je potřeba pro čisté a přesné řezy, kdy rychlost řezu  
je až druhým posuzovaným parametrem.

Označení Značení 
zubů Tvar zubů Sklon 

zubů Typ řezu Materiál
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11425158 A špičatý  
zub – CV

pozitivní jemný řez

11425282 B střídavý  
zub – HM/CT

pozitivní
hrubý  
a rychlý  
řez

11425392 C střídavý  
zub – HM/CT

pozitivní
čistý řez / 
přesná  
hrana řezu

11425495 D plochý  
zub – HM/CT

negativní
čistý řez / 
přesná  
hrana řezu

Výběr pilového kotouče pro ruční kotoučové pily

Ponorné okružní pily

3.  Ponorná okružní pila
27794278*

SP6000J, 230 V, 1300 W, kotouč 
∅ 165 mm, hloubka řezu při 90° 
/ 45°: 56 / 40 mm, el. regulace 
otáček 2000 – 5800/ min., 
řezaní pod úhlem -1° až +48°, 
hmotnost 4,1 kg 

předností ponorných pil je možnost provádět řezání a vyřezávání otvorů uvnitř 
například kuchyňských pracovních desek a především dlouhé plynulé velmi 
přesné řezy ve spojení s hliníkovou vodicí lištou jak kolmé, tak pod úhlem do 45°

sada  
vč. vodicí 

lišty

profi

2

1

1
3

V KUFRU

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

27794278

20019420

22423975
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Počet zubů Řez Rychlost řezu Kvalita řezu Tvrdost  
materiálu

Směr řezu  
a vláken dřeva Příklady řezaného materiálu

< 20 velmi hrubý vysoká nízká nízká podelné i příčné řezy stavební a konstrukční hrubé dřevo a desky

20 – 30 hrubý střední nízká nízká podelné i příčné řezy standardní dřevěné profily a desky

30 – 45 jemný nízká střední střední příčné řezy překližka, dřevotříska s / bez povrchové úpravy

> 45 velmi jemný nízká vysoká vysoká příčné řezy MDF desky, překližky, plasty, aluminiové nebo měděné 
plechy a profily

Pomůcka při výběru / barevné rozlišení
Informují o vhodném použití.

Technické údaje
Průměr pilového kotouče,  
tloušťka kotouče / zubů, počet zubů.

Výkonová třída / symboly
Výkonová třída vede k vhodnému 
výrobku podle individuálních potřeb. 

Piktogramy výhod výrobků 
Popisují přednosti výrobku: dlouhá 
životnost, rychlý nebo perfektní řez.  

Vyobrazení vlastností
Znázorňují zvláštní vlastnosti výrobků, 
které ovlivňují přínos a kvalitu výrobku.

Vyobrazené nářadí
Znázorňuje, pro jaký druh nářadí 
lze kotouč použít.

Typové číslo
Jednoznačné označení každého výrobku 
a slouží zároveň jako objednací číslo.

Piktogramy materiálů
Piktogramy znázorňují, které materiály 
lze obrábět, a upozorňují na speciální 
možnosti použití.

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY
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1

• max. hloubka řezu  
až 65 mm

• laserový ukazatel řezu
• včetně kotouče

4

• 4m přívodní kabel
•  včetně kotouče

• Clean box system  
s prachovým filtrem

• včetně 2 kotoučů

2 3

Poz. Označení Model Motor ∅ kotouče Max. hloubka řezu Otáčky V kufru Cena

1 23812804 BOSCH PKS 40 SET 850 W 130 mm 40 mm 5300/ min. Ne *

2 20569934 BOSCH PKS 55 A – SADA 1200 W 160 mm 55 mm 5600/ min. Ne *

3 25036099 BLACK+DECKER CS 1250L 1250 W 190 mm 66 mm 5300/ min. Ne 1.950,-*

4 30368954 NAREX EPK 18 1400 W 185 mm 60 mm 5000/ min. Ne 2.690,-*

5 25346008 RYOBI RCS 1600K 1600 W 190 mm 66 mm 5000/ min. Ano 2.990,-*

6 27054662 SCHEPPACH CS 1300 1300 W 190 mm 68 mm 5000/ min. Ne 2.290,-*

7 26862987 DEWALT DWE575K 1600 W 190 mm 67 mm 5200/ min. Ano 4.990,-*

5 6

7

• laserový ukazatel 
řezu

• včetně kotouče

• lehká a obratná
• v sadě včetně kvalitních 

rukavic
• včetně karbidového 

kotouče

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

• včetně kotouče, 
přídavné rukojeti  
a paralelního dorazu

• včetně  
ochranného krytu

• vodítko řezů

Okružní pily

profi V KUFRU

V KUFRU

2503609920569934

23812804

26862987

27054662

25346008

30368954
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DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

1

• max. hloubka řezu do dřeva / 
hliníku / oceli: 150 / 15 / 6 mm

• 2500 kmitů/ min.

3

• max. hloubka řezu do dřeva / oceli: 220 / 20 mm
• 3000 kmitů/ min.

• měkká rukojeť
• 3000 kmitů/ min.

2

• nízké 
vibrace

3

6 85

• měkká rukojeť
• univerzální upínací systém

• včetně 
paralelního 
vodítka

7

4

• systém Autoselect pro optimální 
rychlost a předkmit

• měkká rukojeť

• mimořádně robustní provedení 
• elektronická regulace otáček 
• max. síla řezu až 135 mm

1

Poz. Označení Model Motor Max. hloubka řezu Výška zdvihu V kufru Cena

1 26390479 EINHELL TE-AP750E 750 W 150 mm 20 mm Ne 1.850,- *

2 30363588 NAREX EPO 150 800 W 150 mm 22 mm Ne 2.350,- *

3 28443315 BOSCH PROFESSIONAL GSA 120 1200 W 220 mm 29 mm Ano 3.490,- *

Poz. Označení Model Motor Max. hloubka řezu do dřeva Předkmit Elektronika V kufru Cena

1 21909427 BLACK+DECKER KS501 400 W 60 mm Ne Ne Ne 898,- *

2 22516307 EINHELL TC-JS 85 620 W 85 mm Ano Ano Ano 1.190,- *

3 21213890 BOSCH  PST 650 COMPACT 500 W 65 mm Ano Ano Ano *

4 23125283 BLACK+DECKER KS 801 SEK 550 W 80 mm Ano Ano Ano 1.390,- *

5 22672032 MAKITA JV0600K  650 W 90 mm Ano Ano Ne *

6 27776425 BOSCH PROFESSIONAL GST 700 500 W 70 mm Ano Ano Ne *

7 21352614 BOSCH PST 800 PEL Universal 530 W 80 mm Ano Ano Ano *

8 26643836 DEWALT DW331K-QS 701 W 135 mm Ano Ano Ano 4.990,-*

2

• včetně sady pil. listů a brusných hub
• SDS rychlovýměnné upínání  

pilových plátků
• 3 stupně předkmitu
• pogumovaná protiskluzová rukojeť

• včetně sady plátků
• ochrana proti vytrhávání třísek
• zásobník na pilové plátky

Přímočaré pily

Pily ocasky

V KUFRU

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

profi profi

V KUFRU V KUFRU

V KUFRU

V KUFRU

V KUFRU

28443315

30363588

26390479

27776425

22672032 21352614

26643836

21909427 22516307 21213890
23125283
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Pilové plátky

2 pilové plátky do přímočaré pily T 101 B
na měkké dřevo a truhlářské desky, rovný a jemný řez

11420500 84,-/ 2 ks

3 pilové plátky do přímočaré pily T 144 DF
na tvrdé dřevo, MDF a povrchově upravené desky,  
rychlý a hrubý řez

22382386  179,-/ 3 ks

2 pilové plátky do pily ocasky S 664 D
na konstrukční dřevo, dřevěné stěny, dřevotřískové 
desky, jemný, rovný řez

11420184  139,-/ 2 ks

2 pilové plátky do pily ocasky S 1531 L
pro hrubé dřevo nebo větve, hrubý, rovný řez

11420225 229,-/ 2 ks

2 pilové plátky do pily ocasky S 922 HF
na stavební dřevo s hřebíky – jemný, rovný řez

22382474 165,-/ 2 ks

2 pilové plátky do pily ocasky S 611 DF
na dřevo s kovem, plastové profily, sklolaminát / epoxid

22382483 169,-/ 2 ks

2 pilové plátky do přímočaré pily T 127 D
na hliník, rovný, jemný řez

11420658 69,-/ 2 ks

2 pilové plátky do přímočaré pily T 118 G
na plech, rovný, jemný řez

11420603 75,-/ 2 ks

2 pilové plátky do pily ocasky S 922 BF
na silné plechy a trubky, jemný, rovný řez

11420294 156,-/ 2 ks

2 pilové plátky do pily ocasky S 1122 BF
na tenké plechy, perforované plechy

11420287 269,-/ 2 ks

3 pilové plátky do přímočaré pily T 308 BF
na dřevo a desky s plastovou povrchovou úpravou jako 
kuchyňské pracovní desky a multiplexní desky

22382395 275,-/ 3 ks

2 pilové plátky do přímočaré pily T 345 XF
na stavební dřevo s hřebíky, rychlý, hrubý řez

11420768 89,-/ 2 ks

Pilový plátek do přímočaré pily T 130 RF
na keramické obklady

11420744  98,-

Pilový plátek do přímočaré pily T 118
na ušlechtilou ocel

11420706  169,-

3 pilové plátky do přímočaré pily T 102 D
na plastové materiály

22382447 139,-/ 3 ks

3 pilové plátky do přímočaré pily T 101 BIF
na lamináty

11421059  159,-/ 3 ks

Stopka ve tvaru U
pro starší typy strojů

Stopka ve tvaru T
pro všechny nové,  
běžně používané stroje

Pila ocaska
univerzální stopka pro všechny 
běžně používané pily ocasky  
s ½" univerzálním upínáním

Speciální použití

Použití na dřevo Univerzální použití Použití na kov

Pilový plátek do pily ocasky S 1130 RIFF
na stavební materiály jako porobeton nebo cihly

délka 305 mm 11420373   599,-
délka 455 mm 11420380   998,-

11420706

11420744

11420373

114202942238248311420225

114202872238247411420184

114206032238239511420500

114206581142076822382386

11421059

22382447
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Výběr správného pilového plátku

Zuby broušené, rozvedené

plátek pro rychlé řezy do dřeva 
(např. T 144 D, T 244 D)

Zuby frézované, zvlněné

plátek na jemné přímé řezy  
do překližky, měkké oceli, hliníku, 
barevných kovů a  plastu  
(např. T 119 B, T 118 A)

Zuby frézované, rozvedené

plátek s relativně hrubým řezem  
při rychlém postupu práce  
v tvrdém a měkkém dřevě, hliníku, 
plastu a barevných kovech  
(např. T 111 C, T 345 XF)

Broušený úhel hřbetu a ozubení

plátek s kónicky broušeným hřbetem 
kvůli rozvodu, pro jemné a čisté řezy 
do dřeva a plastu  
(např. T 101 B, T 234 X)

Je to ve správné geometrii

Spolehlivou kvalitou k optimálním výsledkům
HCS

�   uhlíková ocel pro použití v měkkých materiálech, jako je měkké dřevo, 
dřevovláknité desky, měkké plasty 

BIM

�   bimetal, flexibilní spojení HSS a HCS pro nejvyšší nároky, speciálně se hodí  
pro použití v tvrdém  dřevu, abrazivních dřevěných materiálech, tvrdých plastech 
a rovněž v tvrdších materiálech, jako jsou kovy i neželezné kovy

�   mimořádně ohebné bimetalové pilové plátky se  například používají, pokud hrozí 
nebezpečí zlomení plátku

�   jejich životnost je přibližně dvojnásobná než u pilových plátků HSS a asi desetkrát 
vyšší než u pilových plátků HCS, velmi atraktivní je i jejich poměr ceny a výkonu

HSS

�   hloubkově kalená vysokovýkonná rychlořezná ocel pro použití 
do tvrdších materiálů, jako jsou kov, hliník a barevné kovy

HM

�   pilové plátky osazené tvrdokovem jsou mimořádně výkonné

�   tvrdokovové zuby se prokousávají sklolaminátovými plasty, 
cementovými vláknitými deskami nebo sádrokartonem 

�   tvrdokovové ozubené lišty řežou nerezovou ocel

�   vrstva s tvrdokovovými zrny (= RIFF) řeže abrazivní materiály, 
jako jsou obklady nebo sklolaminát
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4

2

• úběr až 3 mm
• drážka až 9 mm

1

• drážka až 12 mm 
• integrovaný  

odsávací systém 
včetně sáčku na prach

• měkká rukojeť

Poz. Označení Model Motor Otáčky Šířka úběru Hloubka úběru Hloubka drážky Hmotnost Příslušenství V kufru Cena

1 25504286 RYOBI R18PL-0 aku 18 V 11000/ min. 82 mm 0 – 1,6 mm 0 – 12,5 mm 1,7 kg Ano Ne 2.490,-*

2 26862923 DEWALT DCP580NT-XJ aku 18 V 15000/ min. 82 mm 0 – 2 mm 0 – 9 mm 2,5 kg Ano Ano 5.990,-*

3 21654648 BLACK+DECKER KW750KA 750 W 16000/ min. 82 mm 0 – 2 mm 0 – 12 mm 3 kg Ano Ano 2.190,- *

4 25685613 RYOBI EPN7582NHG 750 W 16000/ min. 82 mm 0 – 2 mm 0 – 12 mm 3,13 kg Ano Ano 2.190,- *

5 26574316 HIKOKI P20SFWAZ 620 W 17000/ min. 82 mm 0 – 1 mm 0 – 9 mm 2,5 kg Ano Ne 2.390,-*

6 27768644 BOSCH PROFESSIONAL GHO 26-82 710 W 18000/ min. 82 mm 0 – 3 mm 0 – 9 mm 2,8 kg Ano Ne 3.950,-*

Hoblíky

• úběr až 2 mm
• drážka až 9 mm
• bez akumulátoru a nabíječky

2

6

3

• drážka až 12 mm 
• měkká rukojeť 
• regulovatelný odhoz pilin

• úběr až 1,6 mm 
• drážka až 12,5 mm
• bez akumulátoru a nabíječky

• drážka až 9 mm
• drážka V pro zkosení hran

5

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

V KUFRUV KUFRU

V KUFRU

profi

profi

25685613

26574316 27768644

21654648

26862923

25504286
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21

• nastavení úhlu  
od 0° do 90

• hloubka frézování 
max. 14 mm

• včetně sady 
6 frézek

Horní frézky

Poz. Označení Model Motor Otáčky Upínání nástrojů Hl. ponoru Hmotnost Příslušenství V kufru Cena

1 24455442 Frézka lamelovací EINHELL TC-BJ 900 860 W 11000/ min. – 5 – 35 mm 4,6 kg Ano Ano 1.690,-*

2 25435216 BLACK+DECKER KW1200EKA 1200 W 8000 – 28000/ min. 6 mm, 8 mm 55 mm 4,9 kg Ano Ano 2.490,-*

3 25514744 RYOBI R18TR aku 18 V 0 – 29000/ min. 6 mm, 6,35 mm 39 mm 1,7 kg Ano Ne 2.890,-*

4 28540890 BOSCH PROFESSIONAL GOF 130 1300 W 11000 – 28000/ min. 6 mm, 8 mm 55 mm 3,5 kg Ano Ne *

5 28413239 BOSCH PROFESSIONAL GFK 550 550 W 0 – 33000/ min. 6 mm – 1,4 kg Ano Ne 1.790,-*

• LED osvětlení pracovní 
plochy

• bez akumulátoru  
a nabíječky

• předvolba 
konstantních 
otáček

• pro frézky  
až do 40 mm

3

5

osvětlení

3 4

• boční doraz  
pro snadné 
ohraňování

• nízká hmotnost

5

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

V KUFRU

V KUFRU

profi profi

24455442 25435216

25514744 28540890 28413239
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Obráběcí stroje

5. Dílenský odsavač
28573063

DC500, 550 W, 1150 m3/ hod.,  
hadice ∅ 100 mm,   
vak s objemem 75 l,  
rozměry: 65 x 44,6 x 143 cm, 
hmotnost 15 kg

4.990,-*

3. Protahovačka   25957765 

RAP1500G, 1500 W, 9000 ot./ min., max. šířka 318 mm,  
síla materiálu 7 – 153 mm, hloubka úběru až 3 mm, 
rychlost posuvu 8 m/ min., přípojka na odsávání hoblin, 
hmotnost 30 kg

11.990,-*

4.  Kombinovaná bruska na dřevo
22461957 

BTS 800, 370 W, rozměr brusného kotouče ∅ 150 mm, 
rozměr brusného pásu 100 x 914 mm, 2850 ot./ min., 
rychlost brusného pásu 7,25 m/ s, rozměr stolu 245 x 146 mm, 
naklonění pásu 0 – 90°, rozměry: 56 x 31 x 34 cm,  
hmotnost 23,68 kg

4.390,-*

2. Hoblovka s protahem   28111676

ZI-HB254, 1500 W, 8500 ot./ min., max. profil 
hoblovaného dřeva 635 x 127 mm, hloubka úběru  
až 2 mm, rozměry: 52 x 42 x 100 cm, hmotnost 27 kg

13.350,-*

1. Hoblovka s protahem   23787799

HMS 850, 1250 W, 8000 ot./ min., max. profil 
hoblovaného dřeva 204 x 120 mm, hloubka úběru  
až 2 mm, rozměry: 83 x 46 x 44 cm, hmotnost 24,6 kg

8.790,-*

3

14
3 

cm

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

28573063

22461957

23787799 28111676 25957765



39

6. Stolní vrtačka
27455566 

DP 60, 710 W, 170 – 880 / 
490 – 2500 ot./ min., křížový 
laser, sklíčidlo do ∅ 13 mm,  
5 rychlostí vrtání, digitální 
display, LED osvětlení, 
rozměry: 30 x 33 x 71,5 cm, 
hmotnost 8 kg

5.690,-*

7. Stojanová vrtačka
25670318 

DP18 VARIO, 550 W, plynulá regulace  
otáček 440 – 2580 ot./ min., vzdálenost 
sklíčidlo / základna = 495 mm, otočný 
stůl 240 x 240 mm do 45°, rychloupínací 
sklíčidlo do ∅ 16 mm, integrovaný displej  
s aktuálními otáčkami, LED osvětlení,  
rozměry: 54 x 39 x 95 cm, hmotnost 38,5 kg

9.990,-*

8. Stojanová vrtačka
25145968 

DP 16VL, 500 W, 550 – 2500 ot./ min., 
křížový laser, sklíčidlo do ∅ 16 mm,  
5 rychlostí vrtání, naklopení  
stolu 45°/ 0°/ 45°, LED osvětlení,  
rozměry: 44,5 x 22,5 x 59 cm, 
hmotnost 15,5 kg

2.850,-*

9

9. Multifunkční pásová pila 2 v 1
26400518 

MBS 1100, 1300 W, řezná výška / šířka:  
127 / 80 mm, nastavení sklonu 0 – 45°,  
délka pásu 1140 mm, nastavitelná rychlost pásu  
max. 144 m/ min., možnost stacionárního  
i montážního používání, rozměry: 50 x 30 x 39 cm, 
hmotnost 13,6 kg

5.840,-*

včetně 
2 ks 

pilového 
pásu

sklíčidlo  
do ∅ 16 mm

sklíčidlo  
do ∅ 16 mm

71
,5

 c
m

95
 c

m

59
 c

m

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

27455566 25670318 25145968

26400518
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Vibrační bruska zvládne  
až 26000 kmitů za minutu.

Byl to jeden z prvních brusných systémů, který si mohli kutilové 
obstarat. Vibrační brusky se hodí na velké rovné plochy, například 
dveře nebo regály. 

Archy brusného papíru se na velkoplošnou brusnou desku upevňují 
sponami nebo suchým zipem. Protože úběr materiálu je na první 
pohled zřejmý, používá se vibrační bruska především pro zušlechťování 
povrchů („finish“). Riziko při práci představuje přílišný tlak ruky na 
brusku, který rychle vede k nerovnoměrnému vzhledu broušeného 
povrchu. Kromě toho se vibrační bruska nehodí pro obrábění kulatých 
tvarů nebo 3D těles.

Výhody:
�  krásné povrchy

�  velký pokrok při práci

�  jednoduché ovládání

�  velký výběr brusných 
prostředků

�  odsávání prachu je 
většinou již integrováno

�  výhodná cena

Jedna z nejdůležitějších novinek na trhu nářadí v posledních letech. 
Dobrá multifunkční bruska je stejně užitečná jako švýcarský kapesní 
nůž. 

Brousí plochy a hrany, ale může také řezat, rašplovat a opracovávat 
spáry. Multifunkční stroj proto tvoří můstek mezi delta bruskou, pilkou 
děrovkou a rozbrušovací bruskou. Určité práce, například ponorné 
řezání v případě velkých ploch, se dnes provádějí pouze těmito stroji. 
Něco tak užitečného samozřejmě něco stojí a za každé příslušenství je 
třeba si připlatit. Všímejte si proto kombinovaných nabídek. 
Multifunkční brusky se dodávají i s akumulátorovým pohonem. 
Odsávání prachu je spíše obtížnější, což je podmíněno systémem.

Výhody:
�  extrémně flexibilní,  

pro všechny materiály

�  rozsáhlý výběr 
příslušenství

�  rychlá výměna nástrojů

�  vhodné pro práci 
jednou rukou

�  relativně malé vibrace

�  pro malé detailní plochy

Vibrační bruska

Multifunkční bruska

Broušení  
pro hladké  
plochy
Jestliže při broušení nechcete 
za velké námahy odvádět 
nepřesnou práci, není jiné 
cesty než použít brusku. 

Zde najdete vhodnou brusku 
přesně pro vaše potřeby.

Rovina = perfektní povrch
Vůbec nejčastěji se brusky používají pro úpravu dřevěných povrchů před natíráním lakem a přípravky na ochranu dřeva. Důvodem je odstranění 
zbytků starého laku z dveří, oken, podlah nebo například zahradního nábytku a příprava pro další ošetření povrchů. U nábytku je třeba vyrovnat 
nerovné plochy. Při renovacích se naproti tomu brusky používají i pro hrubou práci, například pro odstranění zbytků lepidel a tmelů. Bohužel je však 
pro (téměř) všechny práce nutné použít různý systém broušení. Stroje se proto liší především podle účelu. Některé slouží k úběru velkého množství 
materiálu, jiné jsou zase vhodné pro zušlechtění povrchu nebo práci na obtížně přístupných místech. Než zahájíte práci musíte mít jasno, co je vaším 
cílem při broušení. Účel prostě světí prostředky. Co je společné všem strojům: pracují s brusným papírem s různou zrnitostí a tento papír je nutné 
pravidelně vyměňovat. Nepokoušejte se tedy odstranit jedním archem brusného papíru lak z celých dveří. Tady je materiál velmi důležitý! A ještě  
je jedna věc, se kterou musíte počítat je prach! Bez odsávání byste v uzavřeném prostoru vůbec neměli brousit. Prakticky všechny přístroje jsou  
proto dnes vybaveny přípojkou pro odsávání prachu. 
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Brusný papír – jaká zrnitost je správná?

Broušení Zrnitost podle FEPA Velikost zrna v µm Použití

1) hrubé 6 – 50 > 600 odstranění vrstev klihu a barev

2) střední 60 – 100 538 – 201
hrubé přípravné broušení surových  
dřevěných ploch

3) jemné 120 – 220 162 – 82 jemné broušení surových dřevěných ploch

4)  velmi jemné > 240 68 – 18
dokončovací broušení zvlhčených ploch,  
ploch opatřených základním a krycím lakem

1) 2) 3) 4)

Stroj pro drsnou práci! Pásová bruska zajistí úctyhodný úběr materiálu 
a používá se proto tam, kde je nutné rychle vyrovnat velké výškové 
rozdíly.

Nejoblíbenější je pro broušení surového dřeva. Funkce je založena  
na obvodovém nekonečném pásu, který je vodicím systémem udržován 
ve správné poloze. Síla a velmi efektivní práce však občas vedou  
až k nadměrnému obroušení. Proto při používání pásové brusky mějte 
oči na stopkách! Samozřejmě, že dlouhé brusné pásy jsou finančně 
náročnější než malé brusné papíry. Tam, kde se ubírá velké množství 
materiálu, vzniká logicky velké množství prachu. Proto je v tomto 
případě nutné odsávání.

Výhody:
�  velký pokrok při práci

�  rovnoměrně 
obroušený povrch

�  lze dosáhnout zcela 
rovné plochy

�  ideální pro práci  
po vláknech dřeva

�  rychlost je většinou 
variabilní

Název je odvozen od trojúhelníkového tvaru brusné desky. 

Původně byly Delta brusky používány speciálně pro práci na hranách  
a rozích (schody), ale díky výborným schopnostem se dnes používají  
i v řadě jiných případů. Brusný papír je na talíři obvykle přidržován 
suchým zipem. Dbejte vždy na to, aby otvory pro odsávání prachu 
zůstaly volné. Nevyvíjejte na brusku příliš velký tlak, jinak hrozí u velkých 
ploch zvlnění. Delta brusky jsou vynikajícím doplňkem excentrických  
a vibračních brusek. Odsávání je, stejně jako u multifunkčního nářadí, 
se kterým jsou příbuzné a vzhledem ke spíše menšímu úběru,  
až na druhém místě.

Výhody:
�  ideální pro práci  

na těžko přístupných 
místech

�  rozmanitá nabídka 
brusných prostředků 

�  nízká hmotnost, 
jednoduché ovládání

�  výhodná cena

A teď něco na obliny. Excentrická bruska pracuje podobně jako 
vibrační, navíc je ale vybavena rotující brusnou deskou. 

I v tomto případě pracuje bruska s pozoruhodným výkonem, takže 
samozřejmě vyžaduje fungující odsávání prachu. Excentrické brusky se 
zastaveným motorem se nasazují na obrobek a potřebují jen malý, 
někdy vůbec žádný přítlak. Pokud byste použili sílu, bruska se nakloní  
a zanechá na obrobku viditelné stopy. Excentrické brusky se používají  
i k leštění velmi lesklých povrchů, na stejném principu pracují i stroje  
na leštění laku v automobilovém průmyslu. Vždy dbejte na to,  
aby nářadí bylo čisté a abyste použili vhodné příslušenství!

Výhody:
�  vysoká kvalita povrchu

�  vhodné i pro větší 
plochy, nerovné,  
 kulaté nebo 
tvarované obrobky

�  rozsah broušení  
od hrubého po jemné

�  možné účinné 
odsávání prachu

Pásová bruska

Delta bruska

Excentrická bruska

Říká se mu pískový papír, smirkové plátno 
nebo také skelný papír. Jeho zrnitost (tedy 
„hrubost“) se udává v číslech – čím vyšší, tím 
jemnější. Například papír 20 je hodně hrubý, 
zajistí proto velký úběr materiálu a zanechá 
na obrobku viditelné stopy. Naproti tomu 
papír s označením 220 povrch téměř hladí  
a je tedy vhodný pro jemné broušení.  

Někdy jsou před číslicemi uváděna ještě 
písmena. A až K znamená měkké zrno,  
I až O střední a P až Z je vyhrazeno pro tvrdé 
zrno. V praxi to všechno znamená, že se 
pracuje postupně s nejméně třemi různými 
zrnitostmi. Příklad – broušení dveří: hrubé 
broušení pro odstranění starého laku – papír 
40, střední broušení 80 nebo 100, aby se 

odhalilo fládrování dřeva a pro jemné 
dokončení se použije papír se zrnitostí 180. 
Pro opracování kovu a leštění matných laků 
jsou k dispozici zrnitosti 3000 a vyšší! 

Tip: ve světle kapesní svítilny lze i při jemném 
broušení odhalit nerovnosti.
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• rozkmit 2,7 mm
• prachová kazeta
• kuličková ložiska
• hmotnost pouze 1,3 kg

2

• dvojité protizávaží  výrazně snižuje vibrace do ruky
• 14000 kmitů/ min.

• upevnění na suchý zip
• aktivní odsávání prachu

6

• speciální tvar pro broušení detailů
• hmotnost pouze 0,8 kg

1

3

4 5

• rozkmit 2,6 mm
• prachotěsná konstrukce
• včetně odsávacího vaku

1

Multi-Vario bruska

Vibrační a excentrické brusky

Poz. Označení Model Motor Brusná plocha Kmity/ min. Příslušenství V kufru Cena

1 20911599 BLACK+DECKER KA 191EK 480 W ∅ 125 mm 4000 – 12000 Ano Ano 1.690,- *

2 11280032 METABO FSX 200 INTEC – PROFI 240 W ∅ 125 mm 11000 Ano Ano 1.550,-* 
3 25060353 DEWALT DWE6423-QS 280 W ∅ 125 mm 8000 – 12000 Ano Ne 2.199,-*

4 22954837 EINHELL TE-OS 2520 E 250 W 115 x 230 mm 14000 – 28000 Ano Ano 1.490,-*

5 25060344 DEWALT DWE6411QS 230 W 108 x 115 mm 14000 Ano Ne 2.280,- *

6 27159141 BLACK+DECKER BEW230BC MOUSE 55 W 133 x 95 mm – Ano Ne 729,- *

Multifunkční oscilační stroje

Poz. Označení Model Motor Brusná plocha Hmotnost Příslušenství V kufru Cena

1 25102237 BOSCH PMF 2000 CE 220 W dle nástroje 1,1 kg Ano Ano 1.990,-*

2 27299667 RYOBI MULTITOOL RMT300 – SADA 300 W dle nástroje 1,4 kg Ano Ne 3.290,-*

3 28346432 DEWALT DWE315KT SADA 300 W dle nástroje 1,6 kg Ano Ano *

2 3

• rozkmit 2,5 mm
• systém upínání Quick-Fit
• včetně odsávacího vaku

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

V KUFRUV KUFRU

V KUFRU

V KUFRUV KUFRU

profi profi

profi

včetně 10dílné  
sady příslušenství 

včetně 30dílné  
sady příslušenství 

včetně 37dílné  
sady příslušenství 

20911599

25102237

22954837

11280032

27299667

25060344

25060353

28346432

27159141
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• polohovatelná rukojeť
• možnost broušení  

až ke stěně

1 2

• vodicí kladky z hliníku 
• rychloupínací páka pro snadnou výměnu brusného 

pásu 
• odnímatelná přídavná rukojeť pro broušení při okraji

7

• pro broušení betonu, 
omítek, dřeva, kovů 
a pro leštění laků 
např. automobilů, 
karavanů a lodí

• plynulá regulace, 
až 10000 ot./ min.

4

• výkonná kartáčová 
bruska

• pro broušení a čištění 
dřevěných, kovových  
i kamenných povrchů

3

5

6

Pásové brusky

Speciální brusné elektrické nářadí

Poz. Označení Model Motor Brusný pás Příslušenství V kufru Cena

1 25514595 RYOBI R18BS aku 18 V 76 x 457 mm Ano Ne 2.990,-*

2 24796707 BOSCH PROFESSIONAL GBS 75 AE 750 W 75 x 533 mm Ne Ano *

3 20904173 BLACK+DECKER KA 88 720 W 75 x 533 mm Ano Ne 2.090,-*

4 25856190 FAR TOOLS REX120B 1300 W válec šíře 100 mm Ano Ne 3.190,-*

5 27583591 FAR TOOLS DWS 180 710 W do ∅ 180 mm Ano Ano 2.590,-*

6 30099023 FAR TOOLS MULTI REX 900 900 W dle nástroje Ano Ano 1.690,-*

7 25866746 FAR TOOLS PMF 1300 SET 1400 W do ∅ 150 mm Ano Ne 4.890,-*

8 27557019 FAR TOOLS REX 80 420 W 80 x 100 mm Ano Ne 2.650,-*

• pro broušení i leštění
• rychlovýměnný systém kartáčů
• regulace otáček 1000 až 3200 ot./ min.

8

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

• polohovatelná rukojeť
• bez akumulátoru a nabíječky

V KUFRU

profi

včetně 5 typů různých  
nástavců a 2 krytů

mnoho typů  
výměnných kartáčů  
v cenách od 499 Kč

Dvouramenný 
pás
d 533 mm 
30099050 

759,-*

Pás TRIANGL
d 533 mm
30099041 998,-*

Nástavec na leštění
∅ 150 mm
30100439 869,-*

Nástavec pro brusné 
kartáče
š 100 mm
30099032 898,-*

Brusný nástavec  
s odsáváním
∅ 125 mm
30016864 698,-*

V KUFRU

V KUFRU

20904173

30099023

25866746

27557019

27583591

24796707

25514595

25856190
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1

1. Multifunkční nářadí
28653664 

4250, 220 V / 175 W, regulace 
otáček 0 – 35000/ min.,  
pogumovaná oblast úchopu, 
zámek vřetena, hmotnost  
sady 973 g

2.490,-
2. Multifunkční plynová páječka
11297544 

Versa Tip, teplota plamene  
až 1200 °C s plynulou regulací, 
vhodné jak pro pájení, tak  
pro výtvarné a renovační práce,  
na 1 naplnění 17 ml/ 9 g  
vydrží až 90 min. provozu, 
hmotnost pouze 135 g

1.090,-

3. Modelářská sada
21780701 

3000 JF, 230 V / 130 W, regulace otáček 
10000 – 30000/ min., rozsah sklíčidla 0,8 – 3,2 mm, 
univerzální nářadí pro širokou škálu aplikací jako je 
gravírování, řezbářství, řezání, broušení, leštění  
a další, vč. příslušenství

1.490,-

4. Multifunkční nářadí
25902622 

2050/15 Stylo+, regulace otáček 5000 – 22000/ min., 
kompaktní konstrukce, pohodlný úchop, vhodné  
pro práci se sklem, dřevem, kamenem, kovem,  
kůží nebo plasty, přívodní kabel 2 m

1.490,-

2

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

včetně 35 ks 
příslušenství

včetně  
6 trysek

5. Lupínková pila
22179986 

MS 20, ideální pro přesné řezy do různých materiálů, délka řezu: 18 mm,  
lze používat stacionárně, ale i jako přenosné nářadí, vč. příslušenství

2.790,-

včetně 15dílné sady 
příslušenství

včetně 16dílné sady 
příslušenství

Multifunkční nářadí

6. Univerzální stojan   11294262

220, stojan na přesné vrtání, integrovaný úložný prostor pro příslušenství, 
hloubkový doraz s odstupňováním, použitelný jako držák na nářadí, 
orientace horizontální, vertikální nebo diagonální 

1.590,-

11297544

25902622

22179986

11294262

21780701

28653664
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1. Vrtací bruska pro průmysl
11297740 

IBS/E, 220 – 240 V, 100 W, elektronická regulace 
otáček od 5000 do 20000 ot./ min., na vrtání, 
frézování, broušení, leštění, čištění, oddělování, 
gravírování a značkování, vysoká osová přesnost 
≤0,03 mm, žádné chvění a házení upnutých nástrojů, 
úzká hlava převodovky z hliníkového odlitku, přesné 
zalícování v kuličkovém ložisku pro větší stabilitu  
při extrémním zatížení, univerzální použití, vč. 34 kusů 
příslušenství v průmyslové kvalitě, k tomu 6 ocelových 
tříčelisťových kleštin, hmotnost 500 g, v plastovém 
kufru

2.850,-
2. Úhlová bruska
11296411

LWS, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W, 13000 ot./ min.,  
stabilní hlava převodovky z hliníkového odlitku, 
komplet s brusným kotoučem z korundu (zrnitost 
60), lamelovým brusným kotoučem (zrnitost 100) 
a dělicím kotoučem (zesílený tkaninou), speciální 
motor, k opracování oceli, neželezných kovů, skla, 
keramiky, dřeva, ∅ kotouče 50 mm, hmotnost 550 g, 
v plastovém kufru

2.990,-
3. Pásová bruska
11297207 

BSL 220/E, 220 – 240 V, 80 W, hlava převodovky  
z hliníkového odlitku, elektronicky ovládaná plná 
hřídel pro nastavitelnou rychlost broušení,  
vč. 4 brusných pásů (2x zrnitost 80, 2x zrnitost 180), 
brusný pás 10 x 330 mm, rychlost pásu  
300 – 700 m/ min., délka 350 mm, hmotnost 650 g, 
v plastovém kufru

3.550,-
4. Vrtací bruska
11298220

FBS240/E, 220 – 240 V, 100 W, elektronická regulace 
otáček od 5000 do 20000 ot./ min., multitalent  
na jemnou práci, vč. rychloupínacího sklíčidla a 43 ks 
příslušenství, hmotnost 450 g, v plastovém kufru

1.990,-
5. Modelářská a gravírovací sada
11295931

Micromot 50/E, vč. 34 ks příslušenství v průmyslové 
kvalitě a síťového napájení na 220 V (12 V, 1,0 A,  
40 W), s vrtacím a frézovacím přístrojem MICROMOT 
50 / E, elektronická regulace otáček od 5000  
do 20000 ot./ min., 6 ocelových kleštin, hmotnost 
230 g, vše ve stabilním plastovém kufru

2.390,-

1

2

3

5

4

Profesionální mikronářadí

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

včetně 34 ks 
příslušenství

včetně 43 ks příslušenství

včetně 34 ks příslušenství

V KUFRU

V KUFRU

V KUFRU

V KUFRU

V KUFRU

11295931

11298220

11297207

11296411

11297740
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Nemáte vlastní les? Nevadí: kdo chce, může si palivové dříví 
obstarat i jinak.
Dřevo je nejstarší palivo na světě a dnes, díky moderním krbům, slaví svůj návrat na scénu. Připravit si vlastní  
palivové dříví šetří nejen vaše peníze, ale díky moderním strojům je to také snadné.

Příprava palivového dříví

Kde se takové dříví dá získat?
Kdo nemá vlastní les, může zpracovat zbytky, 
které v lese zůstanou po kácení stromů  
pro průmyslové účely. Je samozřejmě nutné 
požádat o povolení majitele lesa.

Smí v lese kácet kdokoli?
V žádném případě! Většinou se jedná 
o soukromé nebo státní lesy, kde se ke kácení 
používají stroje harvester a podobná těžká 
technika. Pro vás jsou určeny slabé kmeny, 
větve a náletový porost, o který profesionálové 
nemají zájem. Nakonec pak zaplatíte získané 
dříví podle objemu.

Důležité předpoklady
Jako „samozásobitel“ musíte splnit určité 
předpoklady dříve, než se budete s vlastním 
nářadím moci vydat do lesa. Jednou 
z nejdůležitějších podmínek je dodržování 
předpisů a návodu pro práci s řetězovou pilou. 

Povinné ochranné vybavení!
Kromě plnění předpisů pro práci s řetězovou 
pilou je nutné ještě certifikované ochranné 
vybavení. To zahrnuje helmu s ochrannými 
brýlemi a ochranou sluchu (obojí je většinou 
již součástí helmy), stabilní, ale prodyšnou  
(při práci v lese se pěkně zapotíte)  

bundu nejlépe v reflexní barvě a kalhoty  
ze speciálního pevného materiálu. Dále sem 
patří pořádné rukavice a solidní pracovní obuv 
s profilovanou neklouzavou podrážkou 
z materiálu odolného proti proříznutí 
a ideálně s vyztuženou špičkou. 

Velmi důležité: kalhoty ze speciálního 
materiálu samozřejmě neposkytují 
mechanickou ochranu před ostrými zuby 
pilového řetězu. Dlouhá vlákna tkaniny se  
ale mají v případě nouze ve zlomku sekundy 
ovinout kolem hnací osy řetězové pily a tím 
zastavit motor.
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Nejlepší dříví pro váš krb
Pro domácí krb nejsou stejně vhodné 
všechny druhy dříví. Deset rad:

1. �dříví z listnatých stromů je pro topení 
lepší než z jehličnanů

2. �nejlépe voní bříza

3. �buk vytvoří nejkrásnější plameny

4. �buk dlouho hoří a vydává hodně žáru

5. �dobře využitelné je tvrdé dřevo dubu, 
třešně a javoru

6. �dříví z jehličnanů má vyšší výhřevnost 
ale menší hustotu, a proto rychleji shoří

7. �ošetřené dříví (KDI, lazura apod.)  
nemá v krbu co dělat

8. �nejběžnější dříví  
na topení je z buku  
a jasanu 

9. �pryskyřice z jehličnatého 
dříví při hoření 
vystřikuje

10. �dříví jehličnanů je 
dobré pro zapalování

Přístroj pro měření vlhkosti WISENT usnadní přesné 
zjištění povrchové vlhkosti. Je vhodný jak pro dříví  
a stavební materiály, tak i na stěny a podlahy.

Správné vybavení  
pro skutečné dřevorubce:
�  �robustní měřicí pásmo pro zaměření 

dříví

�  �certifikované a spolehlivé ochranné 
oblečení

�  �na hrubou práci: kvalitní sekera  
na štípání

�  �doplňky: velké kladivo včetně klínů  
(z hliníku nebo plastu) pro vychýlení 
káceného kmene a pro uvolnění 
vzpříčené pily

�  �motorová pila včetně pohonných 
hmot, řetězového oleje, náhradních 
řetězů a kombinovaného klíče

�  �zvedák nebo napínák  
pro kontrolované kácení malých 
stromů a samosvorné kleště  
na dříví pro šetrné přenášení

�  �svačina a nealkoholické nápoje

�  �pro případ nouze: souprava pro první 
pomoc a nabitý mobilní telefon

Měřidlo zbytkové vlhkosti WISENT 
23743393

vhodné pro rychlé zjištění vlhkosti  
pro stavební a podlahářské práce v rozsahu 
0,2 až 2 % a také pro palivové dříví  
v rozsahu 6 – 44 %, zabudovaná svítilna,  
na 4x AAA baterie, jsou součástí balení

398,-

Jaká řetězová pila je ta 
správná?
Pro těžkou práci v lese by jste měli použít 
motorovou řetězovou pilu. Je silná 
a benzin jako palivo si můžete sebou 
přinést ve větším množství. Elektrické 
řetězové pily jsou vhodné pro další úpravu 
pokáceného dříví. Můžete volit mezi 
řetězovou pilou s elektrickým kabelem  
nebo akumulátorem. S mobilním zdrojem 
energie jste pohyblivější a nemusíte se 
obávat přeříznutí kabelu. Akumulátorové 
pily mají ale omezenější čas použití a často  
bývají těžší než pily s kabelem. Náš tip: 
nejlépe použijte výměnné akumulátory, 
v ideálním případě 36 V a více – ty jsou 
pro daný účel dostatečně silné!

Jaké příslušenství je účelné?
Nejdůležitějším opotřebitelným prvkem 
motorové pily je řetěz. Pokud v lese selže, 
nemáte s čím dále pracovat. Kupte si 
proto hned dva řetězy. Pak budete 
potřebovat ještě biologicky rozložitelný 
olej na řetězy na mazání lišty a řetězu. 
Palivo ve správném poměru,  
benzin + olej, si připravte již předem.

Jak nejlépe dopravit dříví 
domů
Nejvýhodnější je transport na přívěsu. 
Pokud nemáte vlastní, můžete se opět 
obrátit na naši půjčovnu. Pozor: čerstvé 
dříví je velmi těžké. Uvědomte si 
maximální zatížení přívěsu a jeďte velmi 
opatrně! 

Nejdůležitější měrné jednotky
Kdo se zabývá palivovým dřívím, měl by 
znát tři měrné jednotky: plnometr (PLM), 
prostorový metr sypaný (PRMs)  
a prostorový metr rovnaný (PRMr).  
Jeden plnometr představuje jeden metr 
krychlový vyplněný bez mezer dřevní 
hmotou. V praxi však není možné 
takovéhoto uložení dosáhnout, proto byly 
zavedeny jednotky: rovnaný (skládaný) 
prostorový metr palivového dříví,  
což představuje štípané dříví na polena 
efektivně naskládáné do jednoho metru 
krychlového s minimálními mezerami 
mezi jednotlivými poleny a sypaný 
prostorový metr palivového dříví,  
což představuje volně nasypané dříví  
do jednoho metru krychlového, kde 
mezery mezi jednotlivými poleny nejsou 
žádným způsobem minimalizovány.

Jak nejlépe štípat?
Přivezli jste úspěšně vaše vytěžené dříví domů, 
ale tím bohužel práce ještě nekončí. Než dříví 
přiložíte, musíte ho naštípat! Práci si můžete 
výrazně usnadnit, jestliže ještě v lese dříví 
nařežete na délku 25 až max. 50 cm. Optimální 
délku je samozřejmě nutné přizpůsobit velikost 
vašeho spalovacího prostoru v kamnech, krbu 
nebo kotli. Potřebný rozměr se vám nejlépe 
podaří získat za pomoci stabilní kozy a elektrické 
řetězové pily nebo ještě lépe naklápěcí 
kolébkové pily. Ke štípání pak použijte špalek, 
klín a stabilní sekeru, pokud se chcete vrátit 
do starých časů nebo můžete využít moderní 
hydraulický štípač. Kupujte ale vždy jen značkové 
produkty zajišťující optimální bezpečnost 
a velkou flexibilitu, pokud jde o délku dříví. 
Důležité: většina hydraulických štípačů 
potřebuje třífázový proud 400 V. 

Kvalita chce čas
K topení nepoužívejte čerstvé dříví. Špatně hoří, 
nevoní a navíc poškodí váš krb. Dříví musí 
v dřevníku – dobře větraném, ale suchém 
přístavku – zrát jeden až tři roky. Pravidelně 
kontrolujte, zda dříví není napadeno plísní  
nebo škůdci a měřte zbytkovou vlhkost. 
Za měřicí přístroj zaplatíte podle provedení 400 
až 3000 Kč a věřte, že to jsou dobře vynaložené 
peníze. Dříví je vhodné do krbu teprve tehdy, 
když se obsah vlhkosti sníží na 15 až 20 %. 

23743393
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s ručním 
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včetně  
náhradního 

 řetězu OREGON®

Řetězové pily

Elektrická řetězová pila 
RCS2340B
26832731*

2300 W, řezná lišta 40 cm,  
nádrž na olej 200 ml, rychlost  
řetězu 16 m/ s, napínání řetězu  
bez použití nářadí,  
hmotnost 4,8 kg

Elektrická řetězová pila 
UniversalChain 35
27240382* 

1800 W, řezná lišta 35 cm, nádrž na olej  
250 ml, rychlost řetězu 12 m/ s, napínání 
řetězu bez použití nářadí,  
hmotnost 4,2 kg,  
do vyprodání zásob

Elektrické

Akumulátorové

Aku řetězová pila 
PD60CS40
25675304*

řezná lišta 40 cm, výkon 60 V, výdrž  
akumulátoru 2 Ah / <30 min., 4 Ah / <60 min.,  
6 Ah / <90 min., rychlost řetězu 11 m/ s,  
bezuhlíkový motor, nádrž na olej 180 ml,  
klasické napínání řetězu klíčem, bez akumulátoru 
a nabíječky, hmotnost 5,1 kg

Aku řetězová pila OCS1830
24908593*

řezná lišta 30 cm, výkon 18 V, dle kapacity 
akumulátoru, bezuhlíkový motor, nádrž  
na olej 190 ml, rychlost řetězu 10 m/ s, 
napínání řetězu bez použití nářadí,  
bez akumulátoru a nabíječky, hmotnost  
3,2 kg

Benzinová řetězová pila CSP 53-40
28133449*

řezná lišta 40 cm, výkon 2,0 kW /  
2,7 PS, 2taktní motor 53 cm3,  
rychlost řetězu 22 m/ s, nádrž  
benzin / olej: 550 / 260 ml,  
napínání řetězu klíčem, funkce  
snadného startu, hmotnost 6,7 kg

Benzinová řetězová pila ACS 542
29193817*

řezná lišta 40 cm, výkon 1,9 kW / 2,58 PS, 
2taktní motor 42,4 cm3, rychlost řetězu  
23,11 m/ s, nádrž benzin / olej: 510 /  
260 ml, napínání řetězu s použitím nářadí, 
automatické mazání řetězu, dvojitá  
bezpečnostní brzda, funkce snadného  
startu, hmotnost 4,9 kg

Sekery

XSHARP ostřič  
nožů a seker
21309902*

vodicí drážka,  
odolné 
keramické  
kotoučky, 
vhodný  
pro praváky 
i leváky

Univerzální  
sekera X7
23582383*

velikost XS,  
délka 35,4 cm,  
hmotnost 640 g

Univerzální  
sekera X10
23620423*

velikost S,  
délka 44,5 cm,  
hmotnost 1000 g

Univerzální  
sekera X17
23597305*

velikost M,  
délka 60 cm,  
hmotnost 1500 g

Univerzální  
sekera X25
23595026*

velikost XL,  
délka 77,4 cm,  
hmotnost 2400 g

Příslušenství

Pilníky
např. 16106922*

3 ks, spolehlivé ostření  
řetězů, pro různé rozteče  
zubů 

Držáky pilníků
např. 16106771*

velmi snadná manipulace,  
udržuje správný úhel ostření,  
pro různé průměry pilníků, kvalitní 
dřevěná rukojeť  

Benzinové

35 cm

40 cm

40 cm
40 cm

40 cm

30 cm

40 cm
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Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

Elektrická řetězová pila EPR 40-23
27837304*

2300 W, řezná lišta 40 cm, nádrž na olej 340 ml,  
rychlost řetězu 13 m/ s, hmotnost 5,4 kg

3 roky záruka  
na akumulátor

16106771

16106922

27240382

26832731 27837304

25675304 24908593 29193817 28133449

21309902

23582383

23620423

23597305 23595026



49

Štípače dřeva

Kolébková pila HS 510
27064324

230 V / 2600 W, 2800 ot./ min., 40 zubů, max. ∅ kulatiny  
17 cm, kotouč ∅ 50,5 / 3 cm, rozměry: 79 x 74 x 96 cm,  
bezpečnostní pružinový systém podavače (kolébky),  
hmotnost 67 kg

16.990,-

Kolébková pila

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

∅ kotouče 50,5 cm

provedení  
230 nebo 400 V

vč. čtvrtícího kříže a trhacího 
klínu = příslušenství  

v hodnotě 990 Kč zdarma

Compact 15  
29619696 

400 V, 3500 W, štípací tlak až 15 tun, max. délka / 
∅ kmene: 107 / 40 cm, rozměry: 116 x 96 x 163 cm, 
hmotnost 185 kg   

29.990,-

VARI 8 TON SUPER FOR  
29538922 / 30213559 

230 / 400 V, 3000 W, max. štípací tlak 8 tun, délka 
posunu pístu 48,5 cm, rychlost posunu 3,1 a 17,3 cm/ s, 
max. délka / ∅ kmene: 50 / 30 cm, hydraulický tlak  
21 MPa, rozměry: 84,5 x 93,5 x 150 cm, hmotnost  
110 kg   

16.790,-

včetně 
bezpečnostního 

krytu

včetně ochranné 
klece

včetně ochranné 
klece

LSH 520/5
27830668

230 V / 2200 W, max. štípací tlak 5 tun, max. ∅ / délka 
kmene: 25 / 52 cm, rozměry: 124 x 61 x 135 cm, hmotnost 
včetně podstavce s kolečky 61 kg

8.990,-

HL 760 LS
28328184

230 V / 50 Hz, 2200 W, 2840 ot./ min., max. štípací  
tlak 7 tun, max. délka / ∅ kmene: 52 / 25 cm,  
rychlost štípání cca 100 polen/ hod., rozměry:  
110 x 38 x 64 cm, hmotnost 55 kg

8.590,-*

HL 460
26916194

230 V, 1500 W, 2850 ot./ min., max. štípací tlak  
4 tuny, max. délka / ∅ kmene: 37 / 25 cm, rychlost 
štípání až 100 polen/ hod., se stojanem, rozměry  
stroje vč. ochranné klece: 96 x 42 x 61 cm,  
hmotnost 49 kg

6.890,-*

29538922

27064324

2783066828328184

26916194
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Kabelové bubny pro interiéry

Kabelové bubny  
a prodlužovací kabely*

řada Basic, jmen. napětí 230 V, krytí IP20, 
s vestavnou zásuvkou 4x 2P+PE, kabel  
s PVC izolací, ocelový pozinkovaný stojan  
s izolovanou rukojetí, tepelná pojistka,  
pro běžné použití ve vnitřním nebo 
suchém prostředí
kabel H05VV-F3G1,5

řada Basic, jmen. napětí 230 V, krytí  
IP20, s pohyblivou zásuvkou 2P+PE, 
kabel s PVC izolací, ocelový pozinkovaný 
stojan s izolovanou rukojetí, tepelná 
pojistka, pro běžné použití ve vnitřním 
nebo suchém prostředí
kabel H05VV-F3G1

jmen. napětí 230 V, krytí IP20,  
s pohyblivým středem a vestavnou 
zásuvkou 4x 2P+PE, kabel s PVC izolací, 
ocelový stojan s izolovanou rukojetí, 
tepelná pojistka, pro běžné použití  
ve vnitřním nebo suchém prostředí
kabel H05VV-F3G1

jmen. napětí 230 V, krytí IP20, s pevným 
středem, s vestavnou zásuvkou 4x 2P+PE, 
kabel s PVC izolací, ocelový stojan  
s izolovanou rukojetí, tepelná pojistka, 
pro běžné použití ve vnitřním nebo 
suchém prostředí
kabel H05VV-F3G1,5

Označení Délka Barva

21360130 25 m červená

21360149 40 m červená

Označení Délka Barva

21361504 30 m červená

21357637 50 m červená

Označení Délka Barva

21706327 15 m červená

22338103 30 m červená

Označení Délka Barva

22338121 25 m černá

22338130 50 m černá

Označení Délka Barva

21360343 20 m červená

21705652 20 m oranžová

jmen. napětí 230 V, krytí IP20, materiál  
plast, prodlužovací kabel s pohyblivou  
zásuvkou, délka 20 m, pro běžné použití ve vnitřním  
nebo suchém prostředí
kabel H05VV-F3G1,5 (barva červená)
kabel H05VV-F2G1 (barva oranžová)

Prodlužovací kabel
jmen. napětí 230 V, krytí IP20, pro napájení 
jednoho elektrického zařízení, dostupný  
v délkách 2 m, 3 m, 5 m, 7 m, 10 m, použití  
do interiéru, bezpečné použití díky clonkám,  
bílá barva
kabel H05VV-F3G1

např. 21706114                                                       

Prodlužovací kabel
jmen. napětí 230 V, krytí IP20, 4x zásuvka 2P+PE,  
délka kabelu 5 m, pro připojení až 4 běžných 
spotřebičů, pro střední mechanická namáhání,  
s pryžovou izolací, černá barva
kabel H05RR-F3G1,5 

21359606                                                       

Prodlužovací přívody pro interiéry

21360130 21706327 21361504 22338121

21359606

21706114

21360343

21705652
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Kabelové bubny pro exteriéry

400 V

400 V / 
230 V

Elite s pohyblivou zásuvkou PROFI s pohyblivou zásuvkou CEE

Označení Délka Barva

27072460 25 m černá

27048294 50 m černá

Označení Délka Barva

23190591 40 m modrá

Označení Délka Barva

23190607 40 m černá

Označení Délka Barva

21358038 25 m černá

Označení Délka Barva

21360714 20 m žlutá

26265045 30 m žlutá

Označení Délka Barva

23835412 10 m černá

23833920 25 m černá

Prodlužovací přívody pro exteriéry 

jmen. napětí 230 V, krytí IP44,  
s pohyblivým středem, s vestavnými 
zásuvkami 4x 2P+PE, kabel s gumovou 
izolací, ocelový stojan s izolovanou 
rukojetí, tepelná pojistka, pro běžné 
použití ve venkovním prostředí
kabel H07RN-F2,5

jmen. napětí 230 V, krytí IP44,  
s vestavnými zásuvkami 4x 2P+PE, 
samozavírací víčka, mrazuvzdorný kabel  
do -35 °C s PVC izolací, ocelový stojan  
se sklopnou izolovanou rukojetí, tepelná 
pojistka, pro běžné použití ve venkovním 
prostředí
kabel AT-N05V3V3-F3G1,5 SuperSolid

jmen. napětí 230 V, krytí IP44,  
s vestavnými zásuvkami 4x 2P+PE, 
samozavírací víčka, mrazuvzdorný kabel 
do -35 °C s neoprenovou izolací, ocelový 
stojan s izolovanou rukojetí, tepelná 
pojistka, vhodné pro venkovní použití  
na stavbách
kabel H07RN-F3G1,5

jmen. napětí 400 V / 230 V, krytí IP44,  
s vestavnými zásuvkami 1x CEE 3P+N+PE 
(16A), 2x 2P+PE, samozavírací víčka, 
kabel s chloroprenovou izolací, ocelový 
pozinkovaný stojan s izolovanou rukojetí, 
tepelná pojistka, vhodné pro venkovní 
použití na stavbách
kabel H07RN-F5G1,5

jmen. napětí 230 V, krytí IP44, prodlužovací přívod vyroben z mrazuvzdorného 
kabelu s plastovou izolací (až do -35˚C), odolný vůči povětrnostním vlivům, pohyblivá 
zásuvka 2P+PE s ochranným víčkem, vhodný pro přenosné elektrické spotřebiče  
a ruční elektrické nářadí s běžnými nároky
kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

jmen. napětí 400 V, krytí IP44, prodlužovací přívod vyroben s vnějším chloroprénovým 
pláštěm, odolný vůči povětrnostním vlivům i olejům, pohyblivá zásuvka 3P+N+PE (16A) 
se samozavíracím víčkem, vhodný pro stavební míchačky, velké kompresory, štípače 
dřeva, stolní a kolébkové pily
kabel H07RN-F5G1,5

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.
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27072460 23190591 23190607 21358038

21360714
23835412
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Technika: invertor nebo konvenční 
zapojení?
V případě invertoru se nachází na klikové hřídeli 
motoru přímo (namísto konvenčního setrvačníku) 
vysokorychlostní vícepólový generátor. 
Generované napětí je převedeno invertorem 
(měnič stejnosměrného proudu na střídavý) 
na požadované výstupní napětí 230 V / 50 Hz. 
Proto jsou invertory mnohem kompaktnější  
a lehčí a tím samozřejmě lépe izolované proti 
hluku. Dodávají proud všeobecně bez kolísání 
napětí, což umožňuje bezpečný provoz citlivých 
spotřebičů (například také elektroniky).

Vhodný generátor
Před rozhodnutím o nákupu generátoru 
elektrického proudu je nutné zjistit vlastní 
spotřebu proudu. Zde je rozhodující vypočtená 
spotřeba ve vztahu k výkonu zařízení. Sečtěte 
proto příkon současně připojených zařízení 
plus přidejte rezervu výkonu. Malé přenosné 
generátory mají obvykle jmenovitý výkon  
650 až 1000 wattů a zásuvku Schuko. To stačí 
na osvětlení a nabíječku a dobře vyhovuje  
pro zahradní domek, ale pro staveniště  
to nestačí. Střední třída generátorů energie 
pro domácí uživatele a řemeslníky  
má jmenovitý výkon mezi 2500 a 3500 watty 
a obvykle již má dvě zásuvky Schuko a často  
již má i zásuvku pro silový proud (400 V CEE).  
Tyto generátory jsou vhodné pro provoz  
sofistikovaného elektrického nářadí (elektrická 
rozbrušovačka, vrtací kladivo), jako zdroj 
energie pro zahradu nebo jako nouzový zdroj 
proudu. Ještě větší výkon vyžaduje například  
stacionární nouzový agregát, který má  
v případě krize zásobovat proudem celou 
domácnost, nebo má sloužit jako zdroj proudu 
pro stavbu. To vyžaduje jmenovitý výkon 
nejméně 5000 wattů s odpovídající výkonnou 
jednotkou.

Rozhodnutí týkající se napětí
Kromě pouhého výkonu musí být  
před rozhodnutím o nákupu jasné, v jaké formě 
by měl být proud odebírán. Lodě a osobní vozy 
obvykle potřebují napětí 12 V (kamiony 24 V) 
pro provoz zabudovaných zařízení a přístrojů. 
Do této třídy patří i zástrčka nabíječky chytrých 
telefonů do zapalovače cigaret. Jinak je to 
kolem domu, zde běží (téměř) vše na síťové 
napětí 230 V a se zásuvkou Schuko. Na druhou 
stranu sporák a mnoho těžkých nástrojů  
a strojů vyžaduje třífázový střídavý proud  
400 V.

Mobilní nebo stacionární?
Zásadní význam má také otázka, zda chcete 
generátor přesouvat (pravidelně) nebo zda 
bude provozován stacionárně na jednom místě. 
Zatímco lehká, relativně slabá zařízení  
s hmotností 13 až 17 kg jsou ještě přenosná, 
tak „těžkotonážní“ zařízení váží víc. Generátor 
střední třídy klidně váží 75 kg a více. Výhodné 
je, když koupíte zařízení s integrovaným  
podvozkem. Palivo, elektrické vedení a zařízení, 
která mají být provozována, přidávají ještě 
navíc na hmotnosti.

Spotřeba: krátkodobé  
nebo dlouhodobé využití?

Při nákupu věnujte pozornost poměru 
spotřeby k obsahu nádrže.

Jak dlouho obvykle chcete generátor  
provozovat? Stačí jedna náplň nádrže  
na jednu požadovanou dobu použití?

Většina generátorů je navržena tak, aby jejich 
obsah nádrže stačil na čtyři až osm hodin 
nepřetržitého provozu při 75 % výkonu. Nej-
výkonnější generátory dosahují až jedenácti 
hodin a více, než je nutné doplňovat palivo.

Energie vždy po ruce

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.
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Elektrocentrály
1

4

• doba provozu cca 5,4 hod. při 66% zatížení
• spínač proti přetížení a ochrana proti nedostatku oleje
• 3600 ot./ min.
• nádrž na olej 0,35 l
• výstup 1x 230 V

• doba provozu 10 hod. při 75% zatížení
• funkce AVR pro stabilní výstupní výkon
•  spínač proti přetížení a ochrana proti nedostatku 

oleje pro dlouhodobý provoz
• výstup 2x 230 V

• doba provozu cca 11,7 hod. při 66% zatížení
•  spínač proti přetížení a ochrana proti nedostatku 

oleje pro dlouhodobý provoz
• funkce AVR pro stabilní výstupní výkon
• výstup 1x 400 V / 2x 230 V 

3

Model 1. HSE-IW 1100/E5 2. HSE 2500/E5 3. HSE 3500/E5 4. HSE 5500/E5 5. SG 3200X 6. SG 7100X

Max. výkon generátoru 1,4 kW 2,3 kW 2,8 kW 4,8 kW 2,8 kW 5,4 kW 

Max. výkon motoru 1,3 kW / 1,8 HP 4,1 kW / 5,7 HP 5,1 kW / 7 HP 7,5 kW / 10,5 HP 4 kW / 6 HP 9 kW / 12,5 HP

Motor benzinový, 1válec,  
4taktní, 79 cm3

benzinový, 1válec,  
4taktní, vzduchem  
chlazený, 208 cm3

benzinový, 1válec,  
4taktní, vzduchem  
chlazený, 208 cm3

benzinový, 1válec,  
4taktní, vzduchem  
chlazený, 389 cm3

benzinový, 1válec,  
4taktní, vzduchem  
chlazený, 212 cm3

benzinový, 1válec,  
4taktní, vzduchem  
chlazený, 420 cm3

Objem nádrže 6,5 l 15 l 15 l 25 l 15 l 25 l

Hmotnost 21 kg 37,9 kg 42 kg 80,7 kg 44,7 kg 82 kg

Systém startování ruční ruční ruční elektro ruční elektro

Označení 28255936 28222611 28228752 28215888 30321285 30441183

Cena 6.890,- 7.990,- 9.990,- 19.990,- 10.990,- 24.990,-

2

• doba provozu cca 12,5 hod. při 66% zatížení
•  spínač proti přetížení a ochrana proti nedostatku 

oleje pro dlouhodobý provoz
• 3000 ot./ min.
• výstup 2x 230 V

• doba provozu cca 14 hod. na 1 nádrž
•  spínač proti přetížení a ochrana proti nedostatku 

oleje pro dlouhodobý provoz
• funkce AVR pro stabilní výstupní výkon
• výstup 2x 230 V 

5

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

6

• doba provozu cca 9 hod. na 1 nádrž
•  spínač proti přetížení a ochrana proti nedostatku 

oleje pro dlouhodobý provoz
• funkce AVR pro stabilní výstupní výkon
• výstup 1x 400 V / 2x 230 V 

28255936

28215888 30321285 30441183

28222611 28228752
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Síla stlačeného vzduchu!
Kompresory a pneumatické nástroje vám usnadní těžkou nebo špinavou 
práci. Je lhostejné, jestli nastřelujete spony, lakujete konstrukci nebo  
potřebujete uvolnit obkládačky, se stlačeným vzduchem vám všechno  
půjde lépe od ruky.

Vysoce kvalitní pneumatické  
nástroje – třída sama o sobě
Protože zdroj síly pneumatického nástroje  
kompresor je stacionární a ke spojení postačí 
hadice, jsou všechny tyto nástroje o hodně lehčí 
a pohotovější než jejich protějšky vybavené  
motorem. Dají se tedy často lépe používat  
i v obtížnějších situacích, například při práci 
nad hlavou a kromě toho je možné je ovládat 
jednou rukou. Přesto se v těchto nástrojích 
skrývá velká síla, která 
díky velkému výběru 
splní v zásadě jakékoli 
požadavky řemeslníka. 
Lakování, vrtání, šroubování, sponkování atd., 
při všech těchto pracích lze bez větší námahy 
připojit nástroj (obvykle ve tvaru pistole)  

ke kompresoru a používat prakticky  
bez omezení. I pořízení bývá většinou výhodnější 
než u srovnatelného nářadí s integrovaným 
motorem.

Jak funguje kompresor
Kompresory pro domácí kutily jsou zpravidla 
pístové: vzduch je nasáván přes filtr. Za ním  
se pohybuje ve válci píst nahoru a dolů, stejně 
jako v motoru auta. Píst je poháněn elektro-

motorem. Takto stlačený 
vzduch se ale nepoužívá 
přímo, putuje do tlako-
vého zásobníku. To je 

nádrž, ze které lze průběžně získat stlačený 
vzduch s hodnotou 8 až 10 bar. Tlak v nádobě 
přitom ukazuje manometr. Voda, která se může  

v tlakové nádobě nahromadit, je vypouštěna  
odtokem kondenzátu. 
Kolečka na stroji vám usnadní přemísťování jinak 
stabilních přístrojů v domě i na zahradě.

Když je před vámi těžká práce: 
kompresory pro profesionály
Pro stacionární použití v dílně existují větší 
kompresory, které také nabízejí vyšší výkon.  
Při objemu tlakové nádoby někdy i více než 
100 litrů lze získat často více než 400 litrů  
stlačeného vzduchu za minutu. To se využije 
tam, kde mají být v trvalém provozu těžké  
nástroje. Ale i s výkonnou sponkovačkou /  
hřebíkovačkou může domácí kompresor  
při montážích narazit na své hranice. Proto by 
měl mezi nářadím, kompresorem a vykonávanou 

Kdo chce pracovat s výkonným pneu-
matickým nářadím, měl by zvolit 
objem tlakové nádoby cca 50 litrů

Možnosti využití kompresoru:
� šroubování
� vrtání
� sekání
� sponkování
� broušení
� lakování

� Airbrush
� čištění
� mazání olejem
� tryskání pískem
� vyfukování
� plnění pneumatik

Kompresory 
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Od přenášení k akumulátoru
Kdo měl někdy při vylepšování motorky 
nebo v autodílně k dispozici malý kompresor  
s vyfukovací pistolí, nebude se chtít tohoto 
kompaktního nástroje už nikdy vzdát. Špína, 
prach, nečistoty rychle zmizí a vy se můžete  
v klidu věnovat práci na čistém stroji. 

Zpravidla platí: pokud pracujete s kompre-
sorem venku, potřebujete dodávku proudu. 
Vzduchový zásobník se totiž při používání 
nářadí se spotřebou vzduchu vyšší než jed-
noduché vyfukovací pistole rychle vyprázdní. 

Nezávislost zaručí inovativní akumulátorový  
kompresor, například RYOBI ONE+ R18AC. 
Splní všechny úkoly, které při nafukování  
mohou nastat, a to bez zásuvky. Najdete  
ho na www.bauhaus.cz nebo v našich  
odborných centrech, kde jej můžete zakoupit.

Tak fungují kompresory

Ať už izolace nebo práce se dřevem – s pneumatickou  
sponkovačkou upevníte fólie nebo dřevěné desky rychle  
a spolehlivě.

Ještě osekáváte obkládačky kladivem a sekáčem nebo  
vrtacím kladivem? Nedělejte to, použijte pneumatický sekáč!

Vyfukovací pistole a o něco později i stříkací pistole  
na barvu se dobře osvědčí při renovaci topení.

prací vždy panovat soulad. V našich odborných 
centrech vám rádi poradíme.

Nanášení barvy kompresorem 
Nanášení laku pomocí kompresoru není složité, 
ale potřebuje cvik a klidnou ruku, aby výsledný 
povrch byl vzhledný. Docela jinak je to ale při 
nanášení speciálních lazur a barev chránících 
před vlivy povětrnosti ve venkovním prostředí.  
V těchto případech budou výsledky dosažené 
kombinací kompresoru a stříkací pistole ihned 
dokonalé. A rychlost při práci se stlačeným  
vzduchem a pistolí na plotu, pergole nebo  
zahradním domku vás vždy ohromí.

Nezapomeňte na ochranné  
pomůcky
Pokud se pohybujete v prostoru, kde pracuje 
kompresor, měli byste pro vaši vlastní bezpeč-
nost používat ochranu sluchu a zraku. Při  
nanášení barvy, lazury a laku se navíc doporučuje 
nosit vhodnou masku proti prachu, abyste  
zabránili vdechování částic.

Prvotřídní příslušenství  
pro perfektní práci
Četné kompresory vyžadují pro dokonalou funkci 
speciální olej. Při dodání často obsahují jen  
malé množství takového oleje a bohužel kontrola 
jeho množství nebývá prováděna tak pravidelně, 

jak by bylo zapotřebí. Dbejte proto na to,  
abyste v kompresoru měli vždy dostatek  
kvalitního oleje, protože tím ho chráníte  
dlouhodobě před korozí, opotřebením  
a prodlužujete jeho životnost.  
Kromě toho si opatřete stabilní hadici na stlačený 
vzduch, která bude odpovídat max. tlaku  
kompresoru. Výměnu nástrojů usnadní  
rychlospojky. Nákup začněte nejlépe kvalitní 
sadou pro začátečníky, kterou pak můžete  
podle potřeby doplňovat. 

Vzduch není vytlačován přímo, ale putuje  
do tlakového zásobníku. Odtud ho můžete  
odebírat s rovnoměrným tlakem 8 až 10 bar.

Kompresory pro potřeby domácích kutilů  
jsou zpravidla pístové. Válcový píst nasává vzduch  
a stlačuje ho. 

Příklady použití příslušenství: 
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2. Kompresor HERKULES SILTEK+
230 V, 0,75 kW / 0,95 HP, 1450 ot./ min., max. tlak 8 bar, 
plnicí výkon 105 l/ min., tlaková nádoba 6 l, antivibrační 
podstavec, manometr, regulační ventil, hlučnost pouze  
59 dB, hmotnost 15,5 kg 

26750833 3.290,-

1. Kompresor HERKULES SILTEK 24
230 V, 1 kW / 1,36 HP, 1450 ot./ min., max. tlak 8 bar, 
plnicí výkon 105 l/ min., tlaková nádoba 24 l, 
antivibrační podstavec, velká kolečka a přepravní 
madlo, manometr, regulační ventil, hlučnost pouze  
59 dB, hmotnost 22,4 kg

27449295 3.890,-

3. Kompresor HERKULES B2800B/3M/90
230 V, 2,2 kW / 3 HP, 2válcový motor s klínovým 
řemenem, max. tlak 10 bar, plnicí výkon 400 l/ min., 
tlaková nádoba 90 l, antivibrační podstavec, velká 
kola, manometr, regulační ventil, hmotnost 59 kg 

26004424 12.590,-

bezúdržbový

bezúdržbový

mazání olejem mazání olejem

4. Kompresor HERKULES B3800/200 V
400 V, 3 kW, 2valcový motor, max. tlak 10 bar,  
plnicí výkon 540 l/ min., tlaková nádoba  
200 l, manometr, regulační ventil,  
hmotnost 160 kg
20747916 25.990,-

          dostupné pouze online

KATALOG  
KOMPRESORY

26750833 26004424 20747916

27449295
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11. Pneumatická sada
provozní tlak 3 – 10 bar, vhodné na vyfukování  
skulin a dutin, dofukování pneumatik  
nebo rozprašování oleje, spotřeba 200 l/ min. 

11218451 1.190,-

10. Údržbová jednotka pro kompresory
10 bar, integrovaný manometr zajistí lepší  
kontrolu při práci, jednotka je opatřena  
redukčním ventilem, filtrem a maznicí  
s integrovaným manometrem

20436719 699,-

12. Automatický naviják hadice
délka 9 m, 12 bar, ∅ 6,5 mm, funkce  
automatického navíjení, robustní a odolný

20436117 1.490,-

13. Hadice tlaková vč. bubnu
plastová, hadice 20 m, 6 x 11 mm,  
maximální tlak 20 bar, vč. spojek

20435725 998,-

7. Kompresor HERKULES FIFTY + KIT
1,5 kW / 2 HP, 3400 ot./ min., max. tlak 10 bar  
s plynulou regulací, plnicí výkon 125 l/ min., tlaková 
nádoba 50 l, včetně velké sady příslušenství, v které 
je například 3/8“ rázový utahovák, hmotnost 26 kg

22152330 4.990,-

9. Kompresor HERKULES BAUHAUS – EDITION
230 V, 2,2 kW / 3 HP, 2válcový motor, 2850 ot./ min.,  
max. tlak 10 bar s plynulou regulací, plnicí výkon 225 l/ min.,  
tlaková nádoba 50 l, včetně velké sady příslušenství,  
v které je například ½“ rázový utahovák, který umožňuje 
zapojení mnoha druhů výkonného pneumatického nářadí, 
hmotnost 47 kg

20455699 8.590,-

bezúdržbový

mazání olejem

včetně hadice  
s rychlospojkou  
a nástěnného 

držáku

U kompresorů označených 
tímto vyobrazeným 
symbolem je příslušenství 
CRAFTOMAT perfektně 
sladěno  
s parametry  
daného  
výrobku.

Příslušenství
široký výběr příslušenství pro rozvody  
tlakového vzduchu najdete  
na www.bauhaus.cz

6. Kompresor HERKULES WALLTECH PRO
230 V, 1,1 kW, 2000 ot./ min., max. tlak 8 bar, tlaková nádoba 2 l, plnicí 
výkon 160 l/ min., kompaktní nástěnné provedení šetřící místo, včetně 
automatického navíjecího polohovatelného bubnu s tlakovou hadicí 9 m, 
hmotnost 11,9 kg
29032044 4.190,-

bezúdržbový

provedení se  
sníženou hlučností

8. Kompresor HERKULES 200/10/24
230 V, 1,1 kW, 3400 ot./ min., max. tlak 10 bar, plnicí 
výkon 200 l/ min., tlaková nádrž 24 l, kolečka pro lehčí 
manipulaci, regulační ventil, hmotnost 17 kg
20127952 2.990,-

bezúdržbový

5. Kompresor HERKULES N60/500
400 V, 5,5 kW, max. tlak 11 bar, plnicí výkon 596 l/ min., tlaková nádoba 500 l, manometr, 
kondenzační ventil, pro profesionální použití, hmotnost 259 kg

20747925 36.990,-

mazání olejem 180° 9 m

NOVĚ
v sortimentu

20436719

20127952

22152330

20455699

20747925

29032044

11218451
20435725

20436117
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1. HC54
230 V, 1,5 kW / 2 HP, 50 Hz, 2850 ot./ min., 
tlak 8 bar, tlaková nádoba 50 l, sací výkon 
220 l/ min., plnicí výkon 158 l/ min., 
regulace pracovního tlaku, hmotnost 31 kg

21785867 4.590,-
2. HC100DC 
230 V, 2,2 kW / 3 HP, 50 Hz,  
2850 ot./ min., tlak 8 bar, tlaková  
nádoba 100 l, sací výkon 412 l/ min.,  
plnicí výkon 272 l/ min., regulace 
pracovního tlaku, hmotnost 54 kg,  
pouze na objednávku

24773418 11.390,-

3. AIR FORCE 3 s příslušenstvím
230 V, 1,1 kW, 50 Hz, 3750 ot./ min., tlak 8 bar, sací výkon 
180 l/ min., včetně 9x koncovky, pistole s manometrem,  
3m spirálové tlakové hadice, hmotnost 5,5 kg

26401371 1.650,-
4. HC 30 OX
indukční motor 230 V / 1100 W s tichým chodem a výrazně 
delší životností proti klasickým elektromotorům, tlaková 
nádoba 24 l, sací výkon 200 l/ min., regulace tlaku 
až 8 bar, rozměry: 55 x 28 x 56 cm, hmotnost 18,3 kg

28893363  3.490,-

Kompresory

2

1

4

5. Hadice tlaková
spirálová, plastová, ∅ 6 mm, 
délka 5 m, vč. spojky

11219498 259,-

6.  Vzduchová rozbočka
2 rychlospojky 

27878109 325,-
4 rychlospojky, bez vyobrazení

27852255 475,-

7.  PROFI hadice tlaková
pryžová, ∅ 8 mm, délka  
10 m, vč. rychlospojky

11219223 425,-

3

Sponkovačky a hřebíkovačka

pro použití  
sponek i hřebíků

V KUFRU

V KUFRU

8. Pneumatická sponkovačka
Kombi, provozní tlak 6 bar, vhodné pro hřebíky do velikosti 
50 mm, spony do velikosti 40 mm, pogumovaná rukojeť 
výrazně zlepšuje ovladatelnost, kompatibilní s mnoha běžnými 
kompresory, včetně sponek a hřebíků, hmotnost sady 3 kg

11218499  1.490,-

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

9. Pneumatická sponkovačka
provozní tlak 6 – 7 bar, pro sponky 
velikosti 10 až 25 mm, vhodné např. 
na čalounické práce, pogumovaná 
rukojeť, včetně: ochranných brýlí, 
olejničky, nástavce ₁⁄₄“, 200 ks sponek, 
2 klíčů, hmotnost sady 2,13 kg

20105374  995,-

10. Aku hřebíkovačka
R15GN18-0 AIRSTRIKE, 18 V, pro hřebíky délky 26 – 64 mm,  
∅ hřebíků 1,8 mm, nastavení hloubky nastřelování  
a uvolnění hřebíků bez nářadí, vysoký výkon bez potřeby 
kompresoru nebo vzduchových bombiček, hmotnost 3,5 kg

29167858  7.390,-

indukční motor  
s nižší hlučností  

a výrazně  
delší životností

včetně plnící pistole  
a sady adaptérů

bezúdržbový

bezúdržbový

dvouválcový motor 2,2 kW

mazání olejemmazání olejem

NOVĚ
v sortimentu

21785867 24773418

28893363
11219223

11218499

20105374

29167858

27878109

11219498

26401371
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Pro každou aplikaci vhodné sešívací sponky:

 Jednoduché Těžší Stavební  
 práce práce a dokončovací práce

Oblast použití:

Sponkovače

Aku a elektrické sponkovače

šetří sílu šetří sílu

1. Ruční sponkovač R53
ideální pro čalounění nábytku, 
dekorativní úpravu s různými druhy 
textilií a také pro připevnění plakátů  
a kůže

22877660 649,-

3. Ruční sponkovač R353
pro náročné, profesionální aplikace  
a pro precizní práci, spouští se o 40 % 
lehčeji díky patentované páce s lehkým 
chodem a díky třístupňové regulaci síly 
úderu

22893639 1.390,-

4. Úderový sponkovač R11
precizní úderový sponkovač se silným 
výkonem pro náročné, profesionální 
aplikace, ideální pro trvalé nasazení jako 
při připevňování střešních a izolačních 
materiálů

23707070 1.390,-

2. Ruční sponkovač ALU953
revoluční sponkovač, který se v porovnání 
s běžnými sponkovači spouští až o 65 % 
lehčeji, patentovaná technologie 
Powercurve – přesně upravená podle 
výkonové křivky ruky

22897701 998,-

Sešívací  
sponky 
4 – 10 mm

Sešívací  
sponky 
6 – 14 mm

Sešívací  
sponky 
6 – 10 mm

Sešívací  
sponky 
6 – 14 mm

Hřebíky 
15 mm

vyrobeno
ve Švédsku

vyrobeno
ve Švédsku

vyrobeno
ve Švédsku

Ruční sponkovače Úderový sponkovač

� textílie 

� látky 

� sítě

� kůže

� vycpávky 

� dekorace

� napínací koberce

� lepenka

� plachty

� plastové fólie

� střešní lepenka

� těžké textílie

� sádrokartonové 
desky

� soklové lišty

� okrasné lišty

� těžké textílie

� tvrdé dřevo

� plechy

Širší výběr 
spon

e-shop

včetně

V KUFRU

5.  Sponkovač s Li-Ionovým  
akumulátorem BTX530

vysoký výkon díky Li-Ionovému 
akumulátoru 7,2 V, práce bez kabelu,  
pro pravidelné používání a práce jako je 
potahování židlí, textilní práce, připevňo- 
vání koberců, kůží a tenších dílů ze dřeva

22897765 1.990,-

6. Elektrický sponkovač ESN530
pojistka proti nechtěnému spuštění, 
kombinovaný zásobník, bez zpětného 
rázu, vhodná pro čalounění nábytku, 
práci s textilem, připevňování koberců, 
kůže nebo tenších dílů ze dřeva

22896629 2.190,-

Sešívací 
sponky 
6 – 14 mm

Sešívací 
sponky 
6 – 14 mm

Hřebíky 
15 mm Hřebíky 

15 mm

22877660 22897701 22893639

23707070

22897765 22896629
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Svařovací přístroje

hmotnost 
pouze 4,2 kg

profi profi

vhodný pro  
ocel, ušlechtilou 

ocel a hliník

ultratenký  
a přenosný

2. Sada pro svařování
pro elektrodové sváření, obsahuje: invertorovou svářečku 
Star 4000, 230 V, 36 – 160 A, pro elektrody ∅∅ 1,6 až 4 mm, 
sadu kabelů, 10 ks elektrod, kartáč s kladívkem, ochrannou 
svařovací kuklu s automatickým zatmavením, rozměry 
svářečky: 41 x 20 x 35 cm, hmotnost 5,8 kg

28592633 4.390,-

1. MICRO-MIG 
230 V, pro svařování kovů o síle 1,5 – 5 mm v ochranné  
atmosféře prostřednictvím plněného drátu o ∅ 0,8 až 0,9 mm, 
regulace svař. proudu 62 – 95 A, příkon 1,9 kW, možnost  
připojení na generátor 5,5 kVA, vč. svářecího štítu  
a 1 ks cívky plněného svařovacího drátu o ∅ 0,9 mm, 
rozměry: 37,5 x 33,1 x 25,5 cm, hmotnost 10,6 kg

26204604  4.490,-

Svářecí technika
Transformátorové svářečky  
a elektrodové svařovací invertory 

Používají se při svařování kovů o síle materiálů  
od 2 mm. Zatímco výrazně těžší 
transformátorové přístroje svařují střídavým 
proudem, moderní invertorové svářečky 
přeměňují vstupní napětí na stejnosměrný 
proud.

Svářečky pro svařování v ochranných 
atmosférách (MIG / MAG)

Vděčí za svůj název plynům, které při svařování  
produkují jako ochranu kolem spojovaného 
místa. Jsou tedy choulostivé na vítr,  
a proto se k venkovnímu použití hodí pouze  
omezeně. Přístroje pro svařování v ochranných 
atmosférách používejte pro zpracování 
tenkých plechů, konstrukční oceli a dále  
při konstrukci karoserií a vozidel, se speciální 
plynovou a svařovací elektrodou také  
pro neželezné kovy.

 5 mm
 max

9. Svařovací drát
cívka ∅ 200 mm, svařovací drát  
∅ 0,8 mm, pro nejběžnější 
plynové svary ocelových profilů  
a plechů svařování, 
hmotnost 5,18 kg

24456843 689,-

10. Redukční ventil
s dvěma manometry pro nastavení 
optimálního tlaku svařovacího hořáku  
a pro zjištění tlaku v lahvi s ochranným 
plynem

24486673 1.290,-

8. Svařovací drát
cívka ∅ 0,8 mm, délka 
100 m, hmotnost 1 kg

23280298 269,-

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

Spotřební materiál a příslušenství

5. Elektrody na ocel
∅ 1,6 mm, balení 17 ks,  
rutilové

23285503 119,-
6. Elektrody na nerez
∅ 2 mm, balení 12 ks

24486637 249,-
7. Elektrody na litinu
∅ 2,5 mm, balení 12 ks

23276668 599,-

5 6 7

3. GYS EASYMIG 150
230 V, jednofázový svařovací invertor MIG / MAG (CO

2
), 

trubičkovým drátem bez plynu (MOG) a MMA (obalenou 
elektrodou), regulace svař. proudu 20 – 140 A, pro dráty 
0,6 a 0,8 mm + plněný drát 0,9 mm nebo elektrody  
1,6 – 3,2 mm, rozměry: 40 x 20 x 33 cm, hmotnost 9,6 kg

24914378 12.990,-

4. GYSMI160P
230 V, elektrodový ruční svařovací invertor pro elektrody  
1,6 až 4 mm, regulace svař. proudu 10 – 160 A, technologie  
PROTEC400 chrání přístroj před přepětím a podpětím, 
stejně jako před kolísáním síťového napětí, funkce:  
HOT START, ARC FORCE a ANTI STICKING, vhodný  
pro max. sílu materiálu 10 mm, rozměry: 11 x 17 x 27 cm 

24486664 6.590,-

V KUFRU

1

1,6 3,2

140
A  8 mm

 max

Mini: 4,0 kW 
(5,0 kVA)

1,6 4,0

1,6 4,0

160
A

160
A

10 mm
max

26204604

28592633

24914378

24486664

24486673
24456843

23280298

24486637

23285503

23276668
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včetně 
svářecího štítuprofi

design  
plameny

design  
pavučina

kůže síly 1 mm

manžeta 35 cm

Svařovací invertory

11. Sada pro svařování
sada obsahuje: svařovací invertor DXWDMMA160E včetně kabelů, ochranný štít, kladívko  
na strusku, drátěný kartáč, kabelový adaptér, svařovací proud 10 až 160 A, umožňuje svařování 
MMA elektrodami ∅ 1,6 až 4 mm NONSTOP, vysoký výkon a spolehlivost, možný provoz  
na kolísavé napětí z elektrocentrál v rozsahu 170 až 250 V, hmotnost celé sady pouze 11 kg

29354793 7.990,-

12. WSE 1100
230 V, rozsah svařovacího proudu 20 – 160 A, ∅ elektrody 1,6 – 4 mm, vhodný  
pro max. sílu materiálu 10 mm, IP21, funkce: ARC FORCE, ANTI STICK, HOT START, 
vč. bohaté výbavy a příslušenství, rozměry: 31 x 14,5 x 20,5 cm, hmotnost 6,6 kg

25033708 4.790,-

Polyfúzní svářečky

1,6 4,0

1,6 4,0 10 mm
max

160
A

160
A

 Mini: 6,0 kW
(7,5 kVA)

13. Sada Poly 02
230 V, na plastové rozvody potrubí z PPR, obsahuje polyfúzní  
svářečku o příkonu 800 / 1000 W, 4 svařovací párové  
nástavce o ∅ 16, 20, 25, 32 mm, kleště / nůžky /  
na plastové trubky do ∅ 42 mm, odolný kovový kufřík

23191512 1.090,-

14. Sada Poly 01
230 V, na plastové rozvody potrubí z PPR, 
obsahuje: polyfúzní svářečku 750 / 1500 W, 
teplotní rozsah 0 – 300 °C, nástavce ∅ 20, 25, 
32, 40, 50, 63 mm, metr, vodováhu, šroubovák, 
imbus klíč, nůžky na trubky, odolný kovový kufřík 

25063741 1.190,-

V KUFRU V KUFRU

Bezpečnost práce

15.  Ochranná  
svařovací kukla FLIP-FLAP

s úrovní zatmavení max. 11, 
čas zatmavení 0,3 ms, 
hmotnost 425 g

23284227 559,-

18.  Ochranná svařovací  
kukla 2000E

automatické zatmavení pouze 
za 0,3 ms, rozjasnění 0,1 – 1 s, 
hmotnost 0,9 kg

25849792 1.390,-

17.  Ochranná svařovací 
kukla samostmívací

rozsah zatmavení DIN5-DIN9/
DIN9-DIN13, přepínací čas  
zatmavení 0,3 ms, hmotnost 520 g 

26526982 1.290,-

20. Kožená zástěra
pro optimální ochranu 
nejen při svařování

23284272 498,-

19.  Pracovní  
rukavice 
svařovací 
profi  
celokožené

21653715

189,-

16.  Ochranná svařovací 
kukla samostmívací

rozsah zatmavení DIN5-DIN9/ 
DIN9-DIN13, přepínací čas  
zatmavení 0,3 ms, hmotnost 520 g 

26526636 1.290,-

automatické samostmívací kukly, vhodné pro sváření a broušení kovů

23284227

26526636 26526982 25849792

23284272

21653715

23191512

25033708

29354793

25063741
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Pájky a hořáky

7. Plynový hořák Creme Brulee 
pájecí hořák s piezoelektrickým 
zapalováním, vhodný na malé pájení 
nebo při přípravě jídla, pracovní teplota 
450 °C, maximální teplota 1300 °C, 
plamen se dá nastavit pomocí 
regulátoru, součástí dodávky je plynová 
náplň Rofill Super 100, hmotnost 290 g

20356394 789,-

5.  Pájecí lampa  
Roflame Premium / Piezo

speciálně vyvinuta pro pájení na měkko, 
bezpečná a snadná manipulace i přesné 
centrování, dalšími oblastmi použití jsou 
rozmrazování potrubí, opravy a údržba 
sanitárních zařízení, topenářství,   
klimatizační systémy a jiné, pracovní 
teplota 650 °C, kartuše Supergas C2OO, 
doba hoření cca 2 hod., certifikát TÜV-GS, 
třída nebezpečných látek: H220, H280

11180194  premium           499,- 

11180376  piezo 949,-

1. PROFI pájecí pero
220 V, 60 W, ∅ hrotu 5,8 mm,  
pro elektrotechniku, zpracování plechů 
a modelářství, poniklovaný hrot  
pro vysokou tepelnou vodivost, krátká 
doba nahřívání, provozní teplota  
540 °C, včetně 2 hrotů a stojánku

20363473 499,-

2. Pájecí pistole
230 V, 100 W, pro vytváření spojů, 
opravy malých přístrojů, cínování 
drátů, krátká doba nahřívání,  
provozní teplota 510 °C, včetně  
2 hrotů

20365293 698,-

profi

model piezo včetně  
piezoelektrického zapalování

4.  Přístroj na svařování autogenem a tvrdé 
pájení Roxy kit plus

sada obsahuje: plynovou a kyslíkovou láhev, 
vysoce výkonný svařovací hrot (0,9 mm) obsahuje  
rovněž mikro hroty (0,4 – 0,6 mm), které zaručují 
profesionální výkon, certifikát TÜV, třída 
nebezpečných látek: H220, H280, H319, H336

11182178 3.890,-*

3. Letovací hořák Rorife
2,2 kW, vysoce výkonné plynové pájedlo  
do teploty 750 °C, ideální pro pájení 
měděných spojů, spojů natvrdo  
a naměkko až do ∅ 15 / 28 mm,  
s piezoelektrickým zapalováním, 
spotřeba 176 g/ hod.

11180118 899,-

6. Plynový hořák Pocket Torch 
plynový hořák s piezo zapalováním  
a otevřeným plamenem, max. teplota 
450 °C, průhledná plastová nádobka,  
lze jej opětovně naplnit

11183579 398,-

6 7

20363473

20365293

11182178

11180194

11183579

20356394

11180118
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12. Plynová kartuše C 200 Supergas
∅ 90 x 90 mm, univerzální kartuše, 
ideální pro campingové vařiče,  
Bunsenovy kahany a pájecí hořáky

22869108 1 ks 79,-
22859987 sada 3 ks 229,-

15. Sada HOT PACK
sada obsahuje: pájecí  
hořák (vhodný  
k měkkému pájení  
měděných trubek o ∅ až 28 mm  
či k nahřívání, rozpouštění a tavení, 
integrovaný ventil s jemnou regulací  
a regulace přívodu vzduchu, přesné nastavení 
plamene, kompatibilní s plynovými kartušemi 
Multigas 300, pracovní teplota 650 °C, 
spotřeba 176 g/ hod.) a 2 plynové kartuše 
Multigas 300

20364449 649,-

10. Nahřívací hořák ROMAXI
30 kW, ∅ hořáku 57 mm, délka hadice  
5 m, spotřeba 2500 g/ hod. při 2 bar, 
pochromovaný hořák se zesíleným 
okrajem, stabilizátor plamene,  
s piezo zapalováním, ideální  
pro pokrývačské práce a asfaltovací práce

11183232 1.690,-

9. Nahřívací hořák ROMAXI
30 kW, ∅ hořáku 60 mm, délka hadice  
5 m, spotřeba 2500 g/ hod. při 2 bar, 
vhodný pro spracování fólií, práci  
s dehtem, izolace střech, sušení betonu 
i jako ekologické hubení plevelů, teplota 
plamene do 1060 °C 

11183225 1.290,-*

11. Plynová hadice na propan
pro páječky a propanové láhve,  
2x přípojka G⅜“L, délka 5 m

11182563 649,-

14. Kyslíková láhev
930 ml, pevná ocelová láhev, určena 
speciálně pro autogenní svářečky, 
provozní tlak 110 bar

11182185 729,-

8. Nahřívací hořák Festa
35 kW, ∅ hořáku 55 mm, délka hadice  
3 m, pochromovaný hořák se zesíleným 
okrajem, ideální pro pokrývačské práce  
a asfaltovací práce

22573232 899,-

13. Plynová kartuše
100 ml, pro plnitelné zapalovače  
a hořáky, plyny v poměru 75 % propan  
a 25 % butan

25735846 69,-

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

22869108

25735846
11182185

20364449

22573232 11183225 11183232
11182563
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Elektrické pájení

1. Pájecí pistole TP98 
230 V, 100 W, elektrická pistolová 
trafopájka, dvoukompozitní ergonomická 
rukojeť, vybavena světlem pro komfortnější 
práci 

24924933 399,-

2. Pájecí pistole ETP3 
230 V, 100 W, určena k pájení drobných  
součástí a je zvláště vhodná k pájení 
televizních, rádiových a jiných 
telekomunikačních spojů, pájecí hrot  
uchycen šroubkem, LED dioda 

28189105 799,-

3. Pájecí pistole ETP5 
230 V, 125 W, určena k pájení drobných  
součástí a je zvláště vhodná k pájení 
televizních, rádiových a jiných 
telekomunikačních spojů, pájecí hrot  
uchycen šroubkem, LED dioda 

28189114 799,-

Příslušenství

5. Pájecí stanice 
230 V, 30 W, doba zahřívání 3 – 5 min., 
vhodná k pájení např. elektrických drátů  
či plošných spojů 

28114082 290,-

6. Pájecí stanice 
230 V, 30 W, doba zahřívání 3 – 5 min., 
vhodná k pájení např. elektrických drátů 
či plošných spojů 

22106133 559,-

10. Pájecí přípravek RAZANT 
balení 75 g, velmi účinný přípravek 
určený pro pájení obtížně pájitelných 
spojů, vodou rozpustný, ekologicky šetrný 
výrobek

24921253 149,-

9. Pájecí kapalina PERFEKT 
balení 25 ml, bezoplachové 
tavidlo vhodné jak pro ruční, 
tak i pro strojní pájení  
v elektronice 

24921244 69,-

8. Pájecí kalafuna – PROFI 
balení 50 g, slouží jako tavidlo, vhodná  
pro práce v elektronice a elektrotechnice

24919027 79,-

7. Pájecí cín Sn99, 3Cu0, 7NiP 
balení 10 g, trubičková pájka plněná  
aktivní kalafunou, pro běžné pájení  
i zoxidovaných povrchů 

26158987 59,-

4. Elektrická pájka EP300 
230 V / 50 Hz, 300 W, výkonná hrotová 
pájka pro pájení cínem, teplota na hrotu 
cca 450 °C, šíře hrotu 20 mm, ∅ dříku 
hrotu 16 mm 

25892662 890,-

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

24924933 28189105
28189114

25892662

28114082

22106133

26158987
24919027

2492125324921244
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Lepení a připevnění

Horkovzdušné pistole V KUFRULepicí tavné pistole

1 2

3

4

5včetně

6

Nýtovací kleště Slepé nýty

Model 4. Furno 700 5. R1800 6. R2200-E

Označení 25110267 27138502 27138511

Napětí 230 V 230 V 230 V

Regulace teploty 50 – 630 °C 300 – 550 °C 60 – 650 °C

Průtok vzduchu 130 – 820 l/ min. 250 – 450 l/ min. 250 – 500 l/ min.

Hmotnost 1,5 kg 0,72 kg 0,88 kg

Příslušenství ano ano ano

Cena 1.990,- 1.390,- 2.390,-

Model 1. EG Point 2. EG280 3. BGX300

Označení 22899220 22896957 22896966

Napětí 230 V 230 V 7,2 V aku

Výkon 10 W 35 W 20 W

Doba ohřevu 5 min. 3 min. 3 – 6 min.

Výstup 80 g/ hod. 600 g/ hod. 250 g/ hod.

Pro tyčinky o ∅ 7 mm 12 mm 12 mm

Cena 298,- 890,- 1.390,-

Nýtovací kleště RP40 Multi
rychlé a bezproblémové nýtování, 
jednoduchý systém nastavení 
průměru nýtu, měkká rukojeť

26015967 729,-

Nýtovací kleště RP110 
pro pevné spojení materiálů,  
kde není zezadu žádný přístup  
pro umístění matice, jednoduché 
přišroubování obráběného dílu 
díky závitu v nýtovací matici

23713554 1.650,-

Vysoce kvalitní nýty
∅ od 3,2 do 4,8 mm,  
délka 8 – 25 mm,  
rozměry:  
3,2 x 8 mm 
4 x 12 mm   
4 x 14 mm    
4 x 18 mm    
4,8 x 10 mm  
4,8 x 12 mm  
4,8 x 14 mm   
4,8 x 16 mm   
4,8 x 20 mm    
4,8 x 25 mm

např. 22899479*  od 99,-/ 100 ks

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

LCD display

včetně 
vhodného 

vrtáku

26015967

23713554

22899479

22899220

22896966

27138511

27138502

25110267

22896957
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V závislosti 

na druhu práce 
lze ochranný oděv 

doplnit – například 
kolenními chrániči 
odolnými proti  
proříznutí  

a vodě ...

 
... nebo 

bezpečnostní  
obuví se zvláště 

dobrou přilnavostí 
podrážek (neklouzavé 
podrážky).

Ochranný oděv nelze vynechat
Mnoho řemeslníků, kutilů i profesionálů 
podceňují důležitost pracovních oděvů. Přičemž 
správné vybavení není důležité pouze při 
používání těžkých zařízení. Ze statistického 
hlediska k většině pracovních úrazů dochází  
při jednoduchých každodenních činnostech. 
Kromě prevence nehod odolávají dobré 
pracovní oděvy nepříznivým povětrnostním 
podmínkám a předchází typickým nemocem  
z nachlazení. A to, že je fyzická pohoda před-
pokladem dobré práce ví každý, kdo pracuje 
venku. Přilba, rukavice, ochranné brýle,  
odolné a protiskluzové boty, a pokud je to 
nutné, ochrana dýchacích cest, to všechno 
není žádné extra vybavení, ale předpoklad 
pro veškeré práce v ohrožené oblasti. Ať už je 
to kolega, vedoucí nebo stavebník, nedovolte 
nikomu, kdo nemá osobní ochranné pomůcky, 
pracovat na vašem pracovišti. Protože prevence 
je vždy lepší než trpně přijímat nehody a nás-
ledně se o zraněné starat.

Ohrožené části těla
Zdaleka nejčastěji zraněnou oblastí těla  
jsou ruce (téměř 40 % hlášení o nehodách),  

za nimiž následuje kotník a noha. Rovněž paže, 
ramena, stehna a bérce jsou ve statistice nehod 
na předních místech. Překvapivě časté jsou 
také poranění hlavy a představují téměř deset 
procent výskytu nehod. Ale právě proti tomuto 
typu zranění vás chrání vaše osobní ochranné 
pomůcky. Mimochodem, nedostatečná prevence 
ukazuje další důležitý faktor vzniku nehod. Muži 
jsou mnohem náchylnější k nehodám než ženy.

Bezpečnost práce platí  
na každé stavbě!
Bezpečnost práce v prvé řadě slouží lidem i vám samotnému! Používání 
moderního ochranného vybavení a dodržování předpisů bezpečnosti 
práce vás ochrání před zraněním.

Povinná ochrana na stavbě:
� nikdy nepracujte bez přilby

� nikdy nepracujte bez ochranných brýlí

� chraňte si uši a sluch

� používejte odpovídající vhodné rukavice

� používejte bezpečnostní obuv ve vhodné 
bezpečnostní třídě

� používejte ochrannou masku při demolici

� používejte pracovní oděv chránící proti 
vlhkosti, chladu, nečistotám a prachu

� používejte výstražnou vestu při práci  
v silničním provozu

� používejte zabezpečení proti pádu při práci  
ve výškách

Použij ochranný 
oděv

Omyj si ruce Drž se zábradlí

Použij ochranu 
obličeje

Použij ochranu 
hlavy

Použij reflexní 
vestu

Použij ochranu 
pokožky

Použij přechod Použij ochrannou 
zástěru

Použij respirátor 
proti prachu

Použij ochranu 
hlavy

Použij výstroj  
k upoutání

Přehled bezpečnostních 
přikazovacích značek podle 
bezpečnostních pravidel pro 
pracoviště ASR A1.3*:

Obecný 
příkaz

Čti návod  
k obsluze

Pracuj  
s chrániči sluchu

Používej 
ochranné brýle

Před prací 
uzemni

Vypni ze 
zásuvky

Použij 
svářečskou kuklu

Použij ochranné 
rukavice

Použij ochrannou 
obuv

Použij 
bezpečnostní pás

Vypni před 
začátkem prací

Použij svářečské 
brýle

*ASR A1.3 = technická pravidla pro pracoviště;  
bezpečnostní značky a značky pro ochranu zdraví
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Přilba, ochrana očí  
a ochrana dýchacích cest by měly 

být vždy vzájemně sladěny.

Nepostradatelní pomocníci při práci
Nesmírně důležitá je ochrana 
dýchacích cest
Na vašem pracovišti nebo ve vaší dílně  
se vyskytují zdroje znečištění, které večer nelze 
umýt mýdlem a vodou. Částice, které  
se například uvolňují při broušení nebo  
lakování a kterése mohou dostat do plic, 
mohou způsobit dlou-hodobé vážné poškození 
zdraví. A to neplatí jen pro zaměstnance, kteří 
mohou být vystaveni působení nějaké látky  
po celá desetiletí. Poškození zdraví kvůli  
chybějícím ochranným pomůckám může 
být dokonce způsobeno i domácím kutilům. 
Používání ochranných filtračních masek proto 
není žádnou známkou slabosti, ale vážně 
přijatá odpovědnost za vlastní zdraví.

Před čím chrání respirátory?
Filtry nejsou žádné ochranné dýchací přístroje. 
Chrání před aerosoly, kouřem a jemným prachem  
a zabraňují tak vniknutí jemných částic  
do plic, které tam nepatří. Samozřejmě  
ale nikdy nemohou nahradit chybějící kyslík.  
Filtrační masky jsou rozděleny do tří tříd  
(viz níže uvedené informace). Zkratka „FFP“ 
znamená „filtering face piece“, tj. „filtrační 
schopnost“, která je důležitá pro následnou 
klasifikaci.

Ochrana zraku
Ochranné brýle musí zvládnout více než 
sluneční brýle: měly by chránit nejen oči 
před prachem a cizími tělesy, nesmí se také 
zamlžovat, nesmí způsobovat zkreslení a musí 
být odolné proti poškrábání a měly by umožnit 
pohodlné nošení po delší dobu. Naše rada: 
vždy zkoušejte v kombinaci s jinou ochranou 
hlavy, zda je vše v pořádku a dobře sedí.

Přilba
Ochranu hlavy byste neměli brát na lehkou 
váhu! Aby se předešlo závažnému poškození 
centrální nervové soustavy, norma DIN EN 397 

Tip: vždy se předem informujte!
Při posuzování potřebné třídy filtrů může 
být člověk kdykoliv překvapen. Tak například 
vrtání nebo řezání nerezové oceli nebo 
tvrdého dřeva patří do nejvyšší třídy ochrany 
(FFP3). Takže se vždy informujte, pokud 
máte pracovat s novým materiálem!

přesně stanovuje, co všechno musí průmyslová 
ochranná přilba zvládnout. Tlumení nárazů, 
odolnost proti proražení, nehořlavost a tepelná 
odolnost, elektrická izolace, ochrana proti  
kapalnému kovu a optimální dosednutí na hlavě.

Pracovní oděv
Modré montérky již dosloužily! Pracovní oděvy 
jsou dnes odolnější, funkčnější a lépe drží krok  
s módou než dříve. Brání pronikání vlhkosti  
a chladu, chrání vás, když se něco pokazí,  
a pohodlně se nosí po celý pracovní týden. Váš 

ochranný oděv doplní funkční prádlo, protože 
optimalizuje výměnu tepla a vlhkosti na vaší 
pokožce.

Rukavice
Setkáváte se s mechanickými nebo chemickými 
riziky? Chcete strhnout zeď nebo montovat 
technické komponenty? Potřebujete ochranu 
před horkem nebo vlhkostí? V našich odborných 
centrech najdete správné ochranné rukavice 
pro každý úkol a každou velikost – od rukavic pro 
jemné práce až po extrémně odolné rukavice!

Ochranná obuv
Dobrá ochranná obuv je dnes také vizuálně  
na dobré úrovni, pohodlně se nosí a může 
udělat mnohem víc, než jen ochránit prsty  
na nohouocelovou špičkou. Podrážka odolná 
proti propíchnutí vás chrání před hřebíky, 
k tomu obuv také chrání proti vlhku, brání 
uklouznutí a má mnoho dalších bezpečnostních 
vlastností. Mimochodem, mnoho modelů 
ochranné obuvi je velmi pohodlných a nabízí 
podobné pohodlí jako vysoce kvalitní sportovní 
nebo turistické boty.

Ochrana sluchu
Od úrovně hluku vyšší než 80 dB musíte nosit 
mušlové chrániče sluchu nebo špunty do uší  
na plastovém oblouku. Této mezní hodnoty  
je dosahováno při práci s téměř veškerým  
elektrickým nářadím. Pro srovnání: hovor  
při pokojové hlasitosti dosahuje 50 až 60 dB, 
ruční okružní pila již dosahuje dobrých 100 dB 
a řetězová pila asi 110 dB. Kdo se v takových 
případech chrání nedbale, pravděpodobně 
později za to zaplatí vysokou cenu.

FFP1 FFP2 FFP3
Chrání před netoxickým nepato-
genním prachem. Zabraňuje 
podráždění dýchacích cest nebo 
abyste nevdechovali nepříjemné 
pachy.

 
Maska třídy FFP1 zachycuje 
minimálně 80 % polétavých  
částic ve vzduchu.

Chrání před škodlivými nebo 
mutagenními prachy, kouřem  
a mlhou. Tyto škodlivé látky by  
v krátkodobém horizontu vedly  
k podráždění dýchacích cest  
a v dlouhodobém horizontu  
k poškození plic.

 
Maska třídy FFP2 zachycuje 
minimálně 94 % polétavých  
částic ve vzduchu.

Chrání před toxickými, karcinogenní-
mi a radioaktivními prachy, kouřem 
a mlhou. Patří sem také viry, 
bakterie nebo spory plísní. 
Zabraňuje, díky maximální ochraně, 
že nepřicházíte do kontaktu  
s látkami, které mají velký potenciál 
způsobit onemocnění.

Maska třídy FFP3 zachycuje mezi  
95 a 99 % polétavých částic ve  
vzduchu.

Typický příklad: prach při  
zametání, práce při sádrování.

Typický příklad: kovodílna. Typický příklad: chemický průmysl.

Klasifikace dýchacích masek: 
Ochranné dýchací masky chrání při práci před aerosoly, kouřem a jemným prachem a dělí se do 3 tříd. Jejich 
ochranná funkce je standardizována v celé Evropě (norma EN 149). Musíte se ujistit, že máte pro svou práci 
správnou ochranu dýchacích cest.
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Pracovní oblečení
1

2

3

4

5

6

7

8

1. – 4. Pracovní oblečení CXS Stretch
materiál: 98% bavlna + 2% elastan, 600D polyester na exponovaných místech, strečový 
materiál, zvýšená viditelnost, reflexní doplňky, velikosti 48 – 62, barva: modro-černá

5. – 7. Pracovní oblečení Dixon
materiál: 92% polyester + 8% elastan, reflexní  
doplňky, velikosti M – 2XL, barva: maskáčová černá

3.  Kalhoty s laclem  
CXS Stretch

náprsní kapsa s klopou, 
poutka na opasek, 
multifunkční kapsy, kolena 
zesílená s možností vložení 
kolenních výztuh

28653248 1.390,- 

5. Maskáčová bunda Dixon
s krytým zipem a neodjímatelnou 
kapucí, regulovatelné manžety 
na rukávech, náprsní kapsa  
na zip, podšívka ze siťoviny

28223182 1.239,- 
6. Maskáčové kalhoty Dixon
pas s gumou v bocích, poutka  
na opasek, větrání na stehnech  
a v zadní kolenní části, vnitřní 
protiskluzová gumová páska  
v pase

28223049 1.079,-

4. Kraťasy CXS Stretch
poutka na opasek,  
multifunkční kapsy

28659671 990,- 

7. Maskáčové kraťasy Dixon  
praktické kapsy a reflexní 
prvky

např. 28608512  690,- 

1. Kalhoty CXS Stretch
poutka na opasek, multifunkční kapsy, kolena 
zesílena s možností vložení kolenních výztuh

např. 28670195 1.190,-
2. Blůza CXS Stretch
rukávy s nastavitelnou manžetou, kryté zapínání, 
náprsní kapsy a boční kapsy na zip, regulovatelný 
pas, větrání na zádech

např. 28655688 1.290,- 

8.  Kalhoty s laclem Orion 
Kryštof

zesílené pro vložení kolenních 
výztuh, praktické kapsy  
a poutka, náprsenka, materiál: 
60% bavlna / 40% polyester, 
velikost 48 – 62

22264350  929,- 

28670195

28655688

28653248

28659671

28223182

28608512
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9. – 10. Pracovní oblečení CXS Naos
materiál: 93% nylon + 7% elastan, strečový materiál, 
rychleschnoucí, materiál Cordur na exponovaných místech, 
reflexní doplňky, velikosti 48 – 62, barva: šedo-černá, modrá

11. – 15. Pracovní oblečení SIRIUS BRIGHTON
materiál: 65% polyester + 35% bavlna, zvýšená viditelnost,  
reflexní doplňky, velikosti 48 – 62, barva: černo-žlutá

10. Kalhoty CXS Naos
flexibilní pas s možností 
upravení velikosti a poutky 
na opasek, zipová ventilace  
v zadní části stehen

např. 28671435 1.890,- 

15. Bunda SIRIUS BRIGHTON
zimní zateplená bunda, větrání  
v podpaží, odepínací kapuce, 
pružná manžeta v rukávu, 
stahování v dolním kraji, lepené  
švy, reflexní výpustky, voděodolná, 
velikost M – 2XL

např. 24917872 1.390,- 

11.  Kalhoty s laclem SIRIUS BRIGHTON
zesílená kolena s možností vložení 
kolenních výztuh, pevný pas  
s poutky na opasek, multifunkční 
kapsy, náprsenka s kapsou

např. 24922317 899,- 

12. Blůza SIRIUS BRIGHTON
rukávy s nastavitelnou manžetou,  
kryté zapínání na zip a druky,  
multifunkční náprsní kapsy, boční  
kapsy na zip

např. 24917368 899,- 

13. Kalhoty SIRIUS BRIGHTON
provedení do pasu, zesílená kolena 
s možností vložení kolenních výztuh, 
poutka na opasek

např. 24922122 799,- 

14. Kraťasy SIRIUS BRIGHTON
poutka na opasek, multifunkční 
kapsy

např. 26006703  649,- 

16. Zimní vesta Overland
zateplená vesta, kapuce s možností 
stažení šňůrkou, spodní okraj bundy  
a oblast kolem kapuce ukončeny 
pružným úpletem, boční kapsy  
na zip, materiál: 100% polyester, 
velikost M – XL, barva: černá

např. 28840439 890,-

10

10

119

9

13

15 1614

12

9. Blůza CXS Naos
multifunkční kapsy, ventilace  
na zip, 4-way stretch konstrukce 
umožňuje volný pohyb

např. 28653275 1.859,-

Ochranné přilby a další 
pomůcky najdete  

na stranách 74 – 77.

24917368

24922122

2884043924917872
26006703

24922317
28671435

28653275
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Pracovní kalhoty Jobc Worker
materiál: 98% bavlna, 2% elastan, 
pevný pás s poutky na opasek, 
kapsa na stehně, velikosti 48 – 60, 
barva: tmavě šedá

např. 28548344 1.359,-

Mikina Garland
pánská mikina bez kapuce, materiál: 100% polyester, 
reflexní prvky, s náprsní kapsou na zip, velikosti 
M – 2XL, barva: šedo-černá

např. 26526618 999,- 

Bunda Orion Otakar
materiál: 60% bavlna, 40% polyester, gumový pas, 
rukávy s nastavitelnou manžetou, praktické kapsy  
a reflexní prvky, velikosti 48 – 62

např. 22270339  859,- 

Vesta Archie
materiál: 100% polyester, pánská vesta s límcem, ideální 
pro nepříznivé počasí, vyztužená část v oblasti ramen, dvě 
velké boční kapsy, velikosti S – XXL, barva: šedo-černá

např. 28946674  1.350,- 

Kalhoty Sirius Nikolas 
materiál: 65% polyester, 35% bavlna, zesílená  
kolena s možností vložení kolenních výztuh, 
pevný pás s poutky na opasek, praktické kapsy, 
velikosti 48 – 62 

21366439  790,- 

Vesta Reversible Work 
materiál: 100% polyester, kombinace klasické a výstražné 
vesty, prošívaná a zateplená, voděodolný zip, ramena 
odolná proti oděru, s náprsní kapsou na obou stranách, 
velikosti M – XXL, barva: černá / tmavě modrá 

např. 27295355 / 28190213  1.390,- 

28548344

27295355

28946674

22270339 26526618

21366439
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Pracovní džíny Job worker
materiál: 98% bavlna, 2% elastan 
– strečová Fibreflex® vlákna  
pro vysokou úroveň komfortu, 
komfortní elastický pas, 
multifunkční kapsa + kapsa  
na ruční nářadí, velikosti 48 – 60, 
barva: světle modrá / tmavě 
modrá / tmavě šedá

např. 27675920 od 1.449,-

Čepice Flexfit Beanie 
materiál: 100% hypoalergenní akryl, krátké i dlouhé 
provedení, univerzální velikost, barva: šedá / tm. šedá / černá

např. 26617682 199,- 

Čepice Gebol 
materiál: akryl, vhodná pro nepříznivé počasí, s reflexními 
proužky, univerzální velikost, barva: bílá

23062326 119,- 

Čepice se svítilnou 
3 stupně svítivosti LED diody, vhodná i na procházky  
v noci, univerzální velikost, barva: černá / modrá / žlutá

např. 27444023 199,- 

Čepice Ivan 
materiál: akryl, vhodná pro chladné období, s reflexním 
proužkem, univerzální velikost, barva: šedo-černá

22967987 109,- 

Ponožky Thermomax  
materiál: 65% bavlna,  
30% polypropylen,  
5% elastan, pohlcují  
vlhkost z pokožky,  
velikosti 35 – 47

např. 22947749  129,-/ pár

Ponožky Soft  
materiál: froté, pohlcují vlhkost 
z pokožky, velikosti 40 – 48

např. 23183944  99,-/ pár

Džínová košile
materiál: 100% bavlna, volný střih s kapsami na prsou,  
s dlouhým rukávem, velikosti S – 2XL, barva: modrá

např. 28951933 1.190,- 

Košile Tom
materiál: flanel 100% bavlna, s dlouhým rukávem  
a náprsními kapsami, barva: modrá

22293220  velikost 41 / 42

22293239   velikost 43 / 44

22293248    velikost 45 / 46 359,-

Čepice a ponožky

22967987 23062326

26617682

27444023

28951933

22293220

27675920

22947749

23183944
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1. Šortky Sunjob
materiál: 98% bavlna, 2% elastan, pevný pás  
s poutky na opasek, kapsa na stehně, velikosti 
50 – 56, barva: džínová modrá / béžová /  
tm. šedá

např. 27675577 1.090,-

2. Pracovní džíny Rica Lewis
pánské, komfortní pracovní džíny, materiál: 98% bavlna,  
2% elastan – strečová Fibreflex® vlákna pro vysokou úroveň  
komfortu, komfortní elastický pas, multifunkční kapsa + kapsa 
na ruční nářadí, velikosti 48 – 60, barva: světle modrá / tmavě 
modrá / tmavě šedá

např. 27675920 od 1.449,-  

6. Mikina Workwear
pánská mikina bez kapuce, materiál: 
65% bavlna, 35% polyester, velikosti 
48 – 62, barva: šedá

např. 27182475  999,- 

4. Triko Handcrafter
materiál: 100% bavlna, velikosti M – 3XL, 
barva: černá / šedá / modrá / khaki / 
bílá

např. 26689432 179,- 

3. Triko Workwear
materiál: 100% bavlna, odvádí pot a příjemně 
chladí v horkých letních dnech, vyztužené 
ramena se silnými švy, velikosti S – 2XL, barva: 
šedá / červená

např. 26924063 399,- 

5. Mikina Handcrafter
materiál: 100% bavlna, velikosti 
M – 3XL, barva: šedá / černá 

např. 27096008  599,- 

27675577

27675920

26924063 26689432 27096008 27182475



73

7. Pracovní džíny Betty Donna
materiál: 98% bavlna, 2% elastan – strečová Fibreflex® vlákna 
pro vysokou úroveň komfortu, komfortní elastický pas, kapsa 
na stehně, velikosti 40 – 50, barva: džínová modrá / antracit

např. 30345045 / 30344006 1.390,- 

8. Tričko Holly Donna
materiál: 98% bavlna, 2% elastan, 
reflexní prvky, s dlouhým rukávem, 
přiléhavé, velikosti S – XL, barva: 
svetlě-tmavo šedá

např. 30227976 599,- 

9. Vesta Ivie Donna
materiál: 100% polyester,  
na zip, s kapsy, velikosti 
S – XL, barva: světlá šedá

např. 30348761 1.350,- 

17. Opasek na nářadí
materiál: buvolí kůže, vysoká 
odolnost vůči poškození, 
rozměry: š 26 x d 145 cm

25382747 999,-

10. Plášť do deště
materiál: 60% polyester, 40% PVC, délka 120 cm

21369146 299,-

18. Opasek na nářadí
materiál: odolná kůže, nylon, vhodné pro obvod 
pasu až 137 cm, velké množství kapes, pás včetně 
rychlouzávěru, ideální na šrouby, hřebíky, drobné 
díly a nářadí

11140495 639,-

19. Opasek na nářadí
materiál: nylon, pás včetně rychlouzávěru, 
ideální na šrouby, hřebíky, drobné díly  
a nářadí

11141504 329,-
11140354 659,-

12. Opasek
materiál: kůže, délka 135 cm

11140471 298,-

11. Výstražná vesta
reflexní prvky a výrazná barva zajistí výbornou 
viditelnost, materiál: 100% polyester

25870288 79,-

13. Kšiltovka Flexfit 
barvy: černá, šedá, khaki, navy  
modrá, vnitřní pružný pásek  
pro maximální komfort, 9x prošitý 
kšilt, materiál: bavlna / polyester / 
elastan, vel. S / M nebo L / XL  

např. 24841917   359,- 

14. Kšiltovka Jack 
barvy: černá, červená,  
modrá, 100% česaná  
bavlna, uni velikost  

např. 22293266   89,- 

15. Šle 
materiál: nylon, univerzální velikost  

20690852   319,- 

16. Šle 
materiál: elastický polyester, 
univerzální velikost  

23052716   279,- 

Dámské pracovní oblečení

Doplňky

Opasky na nářadí

7 7

25382747

11140495

11140354

21369146

25870288

30345045 30344006

30227976 30348761

11140471

24841917 22293266

20690852
23052716

11141504
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4

3.  Bezpečnostní polobotka  
Dog Dobrman S1

z kvalitní broušené kůže, perforovaná, 
s ocelovou špicí, reflexní doplňky, 
prodyšná, oděru odolná mesh podšívka, 
anatomická vložka, protiskluzová, 
antistatická, olejivzdorná podešev, 
velikosti 41 – 46 

28297372 1.090,-

1. Textilní polobotka Texline VIS S1 
s ocelovou špicí, svršek obuvi z odolného 
1,5 mm polyesteru, třivrstvá prodyšná 
textilní podšívka, PU-PU, protiskluzová, 
olejivzdorná, antistatická podešev, více 
barevných kombinací, velikosti 41 – 46

28530208  949,-*

4.  Kotníková celokožená obuv  
Rock Diorit S3  

s ocelovou špicí a planžetou, prodyšná  
a oděruvzdorná podšívka, antistatická, 
olejivzdorná, protiskluzová podešev, 
odolná vůči kontaktnímu teplu  
do 300 °C, velikosti 41 – 46 

28532028   1.290,-*

2. Kožená polobotka CXS LAND EIVISSA S1
s ocelovou špicí, broušená hovězí kůže 
zaručuje odolnost proti oděru, pohodlné 
i při celodenním nošení, antistatická, 
olejivzdorná a protiskluzová podešev, 
velikosti 41 – 46 

např. 25807125 1.229,-*

2

S1 S1

1 3

S1

5. Trekingová polobotka Island
ze semišové kůže s prodyšnou tkaninou, 
podšívka z textilního materiálu, pryžová 
podešev kombinovaná s EVA materiálem, 
velikosti 41 – 46

23062131 998,-*

6.  Kotníková celokožená obuv  
Road Avers

bez ocelové špice, svršek z kvalitní 
nubukové kůže, podšívka Cambrelle, 
pryžová, olejivzdorná, protiskluzová 
podešev, velikosti 41 – 46

23051166 1.390,-*

8. Holínky THE QUEBEC – zimní
vysoká zateplená holínka, svršek  
z PVC, zateplená podšívka z polyesteru, 
PVC podešev, černé provedení,  
velikosti 41 – 46

např. 28307299   790,-*

7. Holínky CXS NEPTUN S4
vysoká bezpečnostní holínka s ocelovou 
špicí, absorbce energie v patní části, 
protiskluzová, antistatická, olejivzdorná 
podešev, černé provedení,  
velikosti 41 – 46

např. 28561615  529,-*

5 6

87

EN 20345

Obuv pro práci i volný čas

Druhy bezpečnostních tříd obuvi  
a jejich vlastnosti:
S1

� tužinka na ochranu prstů u nohou v silničním provozu

� absorpce energie v oblasti paty

� protiskluzová podrážka odolná vůči pohonným hmotám

� antistatické vlastnosti

S3

� odolnost proti propichu

� podešev s dezénem

� protiskluzová podrážka odolná vůči pohonným hmotám

� antistatické vlastnosti

� vodotěsnost až 60 min.

S4

� stejné vlastnosti jako třída S3

� materiál kaučuk / plast

28530208 25807125 28297372 28532028

23062131

23051166

28307299

28561615
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Ochranné pracovní pomůcky

1. Ochranná helma
z polyethylenu s nastavitelným plastovým páskem
21368408  žlutá 
21370102 bílá
21370306  modrá
21368772 červená

od 169,-
2. Ochranná přilba Meister
z vysoce pevného a odolného ABS plastu, odolné textilní 
pásky, spolehlivě chrání hlavu, barva: žlutá, velikost  
se dá libovolně nastavit

26452829  299,-

Ochrana hlavy

3. Chrániče sluchu
s nastavitelným, anatomicky vytvarovaným plastovým 
třmenem, obzvláště lehké, redukují akustický tlak  
o 20,3 dB při 1000 Hz, univerzální použití

21368958  169,-
4. Zátkové chrániče sluchu
ideální řešení pro osoby, které nejsou vystaveny hluku 
nepřetržitě, tlumí akustický tlak o 35,3 dB při 1000 Hz, 
univerzální použití

21368815 29,-
5. Chrániče sluchu Comfort
s hlavovým obloukem, praktické v případě častého 
nasazování a sundávání, optimální ochrana, redukuje 
akustický tlak o 29 dB při 1000 Hz, univerzální použití

22810142 109,-

Ochrana sluchu

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

14. Bezpečnostní postroj
vybaven zadní připojovací sponou pro připojení proti 
pádového systému, přední připojovací smyčka  
pro zachycení k systému, maximální pohodlné nasazení  
i použití, vysoce kvalitní i odolní řemeny a spony, velikost 
M – L, XL – XXL 

29315806 / 29343649 890,-
15. Polohovací pás
PB-10, materiál: polyamid, polyester, zajištění pracovníka 
v místě práce, na stabilizaci na střechách, šikmých 
plochách a jiných zařízení, polohovací oka a spony  
ke snadnému nastavení velikosti, bederní výztuha 
netlačí a nabízí vysoký komfort při práci, norma: EN 358, 
nastavitelná velikost M – XL 

21366855 779,-
16. Tlumič pádu
délka: 2 m, šířka: 32 mm, vysoce kvalitní a odolný 
popruh z polyamidu, dvě nastavitelné karabiny, 
upevňovací smyčky, norma: EN 355 

29343658 999,-

Ochrana dýchacích cest
10. Respirátor FFP3
předem tvarované tělo umožní rychlé nasazení,  
vysoký komfort nošení díky nastavitelné nosní sponě  
pro optimální přizpůsobení tvaru obličeje,  
s elastickými gumičkami, úroveň ochrany FFP3

25833847  balení 1 ks 159,- 
28160933  balení 5 ks 699,-/ 5 ks
11. Polomaska 3M 6200
proti plynům a výparům s částicovými filtry, snižuje 
odpor při dýchání, zlepšuje zorné pole, využívá všechny 
existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 
6000, pro vícenásobné použití, vyžaduje minimální 
údržbu, velikost M

21368790 659,-*

10

14 16

15

11

12

12. Ochranný filtr 3M 6057 ABE1
poskytuje ochranu proti organickým a anorganickým 
výparům a kyselým plynům, používá se při práci  
s chlórem, bělicími prostředky nebo výskytu čpavku, 
rozpouštědel či podobných derivátů, mimořádně lehký, 
neomezuje zorné pole 

21369164 459,-*

13. Chránič kolen
ochrana před poraněním a otlačením, pro pohodlnější 
práci v kleče, nastavitelné uchycení pomocí textilních 
pásků 

21367399 119,-

13

6. Ochranné brýle Roy
ultralehké, poskytují neomezené zorné pole a boční 
ochranu díky integrovanému postrannímu krytu,  
PC zorník, zvýšená odolnost proti oděru

21370351    89,-
7. Ochranné brýle čiré Margay
polykarbonátové brýle, měkčí materiál postranic, 
nastavitelná gumička, pěnové neoprenové polštářky  
pro lepší přilnutí k obličeji a ochranu proti prachu

28593663    215,-
8. Ochranné brýle Venti S
uzavřené, nepřímé větrání, nastavitelná páska, 
absorbují škodlivé UV záření, použití při vrtání, broušení,  
v prašných provozech, rám PVC, zorník polykarbonát

21370148     119,-
9. Ochranné brýle Fossa
čiré polykarbonátové brýle se štíhlými pružnými 
postranicemi nezpůsobují tlak a umožňují nastavení 
úhlu zorníku

22738697 169,-

Ochrana zraku

9

6 7

8

1

2

3 5

4

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

Ochrana při pracích ve výškách

21368408

22738697

21367399

29315806

29343658

21366855

21370148

28593663

21370351

26452829

21368958

22810142

21368815 25833847

21368790

21369164
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1

6 7 8 9

2 3 4 5

1. HIVI KOMBI 2. mechanické práce 3. allrounder 4. worker 5. anti-slip

Materiál kůže, textil nylon, polyester nylon, polyester nylon, polyester nylon, polyester

Označení
XL = 10,6    
25742882 

129,- XL = 10 
20403999 

149,- XL = 10 
20399982 

225,- XL = 10 
20398040 

249,- XL = 10 
20399089 

225,-

Oblast  
použití

logistika, lehký průmysl, 
stavebnictví

pro jednoduché práce při balení  
a ve skladu

pro lehké mechanické práce pro obecné práce  
s ručním nářadím a stroji

pro obecné montážní  
a dílenské práce

• ideálně  
 přizpůsobivý tvar
• příjemná volnost 
 pohybu

• ideálně  
 přizpůsobivý tvar
• příjemná volnost  
 pohybu

• prvotřídní kvalita
• vynikající tvar
• ideální ochrana  
 při různých pracích

• ideálně  
 přizpůsobivý tvar
• příjemná volnost  
 pohybu
• reflexní provedení

• ideálně  
 přizpůsobivý tvar
• příjemná volnost  
 pohybu

• ideálně  
 přizpůsobivý tvar
• příjemná volnost  
 pohybu
• zesílený povrch pro  
 pevné uchopení

6. reflexní 7. latexové 8. TOUCH 9. proti prořezání 

Materiál syntetická kůže bavlna, latex syntetická kůže HPPE, polyester, spandex

Označení velikost M     28734000         399,-
velikost L       28724481          399,-

velikost M     28724490
velikost L       28737106           199,- velikost L     28732192

velikost XL  28726344          549,- velikost L      28725998           499,-

Specifikace
polstrování v oblasti dlaně, spandex 
na hřbetu rukavice, reflexní doplňky, 
nastavitelná manžeta 

protiskluzové, prodloužené zápěstí, chrání 
proti prořezání a oděru 

dotykové, ochrana kloubu a prstů, 
spandex na hřbetu rukavice, řasené 
elastické zápěstí

protiskluzové, chrání proti prořezání  
a oděru, nastavitelná manžeta 

Význam piktogramů na rukavicích:Komfortní ochrana pro 
ruce kutilů i řemeslníků
Při řemeslné práci nebo 
nebezpečných činnostech jsou 
pracovní rukavice naprosto 
nezbytné, protože poskytují 
ochranu rukou před poraněním 
na stroji i při práci s třískami 
a hoblinami. Vynikající 
tvar navíc zaručuje pohodlí 
i při celodenní práci.

Ochranné pracovní rukavice

Odolnost proti otěru (0 – 4)

Odolnost proti řezu, Coup Test (0 – 5)

Odolnost proti trhání (0 – 4)

Odolnost proti propíchnutí (0 – 4)
Odolnost proti řezu podle ISO

Ochrana proti nárazu4 3 4 3 C (P)

Specifická chemická  
odolnost

Radioaktivní  
kontaminace

Určeno pro  
krátkodobý styk  
s potravinami

Ochrana proti říznutí 
a bodnutí ručními 

noži

Práce pod napětím

ChladMechanická  
rizika

Všeobecná chemická  
odolnost

Mikroorganismy Tepelná rizika,  
svařování

25742882 20403999 20399982 20398040 20399089

2872599828732192

28724490

28734000
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• tlumí vibrace

• chrání proti nárazu
• dodatečná zesílení exponovaných míst

• profi
• high-tech
• 3M izolace

Zcela nová řada profesionálních pracovních rukavic GEBOL Master, vyvinutá podle nejnovějších studií a vyrobená ze  
speciálních high-tech materiálů, pro ještě vyšší jistotu při manipulaci, pro ještě vyšší komfort při manuální práci.

UNI FIT COMFORT DRIVER WINTER QUEEN WINTER LITE WORKER PRO THERMO 
COMFORT

Materiál kozí kůže, polyester – elastan prvotřídní hovězí kůže
polyester, acryl, latexový 
potah dlaně 

acryl, elastan, nitril – sandy 
finish potah dlaně 

hovězí kůže, směs polyester 
– bavlna 

Označení

M = 8 22901426
 

L = 9 22889674 
XL = 10 22899600 
XXL = 11 22900760 

149,-
M = 8 27598452  
L = 9 21651816 
XL = 10 21611926 
XXL = 11 27615333 

149,- S = 7 28278270 
M = 8 28278289 115,-

M = 8 28272485
 

L = 9 28272494 
XL = 10 28281357 
XXL = 11 28200866 

105,- XL = 10 28278252 
XXL = 11 28278261 249,-

Oblast 
použití

pracovní rukavice z kvalitní 
kozí kůže, vrchní část ze  
strečového materiálu Span-
dex, na zápěstí s elastickým 
páskem na suchý zip, vysoký 
komfort nošení 

celokožené pracovní rukavice  
z prémiové hovězí kůže  
tloušťky cca 1,1 mm, dvojitý  
šev

zimní pracovní rukavice  
s dvojitým potahem dlaně,  
bezešvý úplet, odolné vůči 
vodě a olejům, bezpečné 
uchopení hladkých předmětu, 
pro práci v nízkých teplotách

zimní montážní pracovní 
rukavice, odpuzující kapaliny, 
bezpečné uchopení hladkých 
předmětů, bezešvý úplet, 
vysoký komfort nošení

zimní kožené pracovní  
rukavice s pletenou manžetou,  
z prémiové hovězí kůže  
tloušťky cca 1,2 mm, dvojitý 
šev, vodoodpudivé na hřbetu 
ruky

MASTER SHOCK MASTER ALLROUND MASTER IMPACT MASTER PERFORMANCE MASTER THERMO

Materiál
syntetická kůže, polyester  
– elastan, antivibrační potah 
dlaně

syntetická kůže, polyester  
– elastan, neopren

syntetická kůže, polyester  
– elastan, PVC, neopren, 
silikonový potah dlaně

syntetická kůže, polyester  
– elastan, neopren

syntetická kůže, polyester 
– elastan, nylon, neopren, 
silikonový potah dlaně

Označení
L = 9 21650460

 

XL = 10 21611980 
XXL = 11 25751417 

265,-
L = 9 27294176 
XL = 10 27293739 
XXL = 11 28240057 

299,-
L = 9 27297643 
XL = 10 27299773 
XXL = 11 28240048 

325,-
L = 9 27285541 
XL = 10 27285550 
XXL = 11 28278395 

299,-
L = 9 27271841 
XL = 10 27285578 
XXL = 11 28273886 

379,-

Oblast 
použití

univerzální pracovní rukavice  
s polstrovanou dlaní s anti- 
vibračním účinkem, zesílené 
na nejnamáhavějších místech, 
vysoký komfort nošení

univerzální pracovní rukavice  
s vysokou ochranou dlaně  
a kloubu, s neoprenovým 
páskem se suchým zipem, 
vysoký komfort nošení

univerzální pracovní rukavice  
s TPR ochranou kloubu a hřbetu 
ruky, s polstrovanou dlaní a ne-
oprenovým páskem se suchým 
zipem, vysoký komfort nošení

univerzální pracovní rukavice 
s výrazně zesílenou ochranou 
dlaně a hřbetu ruky, s neo-
prenovým páskem se suchým 
zipem, vysoký komfort nošení

opravárenství, montáže,  
logistika, lesnictví a zahrada, 
silikonový protikluzný potah  
dlaně, tepelná izolace, pásek 
se suchým zipem

POWER WORKER GRIP TECH MULTI FLEX LADY MULTI FLEX TOUCH MASTER FLEX COOL & TOUCH

Materiál
bavlna – polyester, přírodní 
latexový potah dlaně

nitril – PVC, nylonový úplet 
uvnitř

nylon, elastan, PPU – nitril  
– sandy finish potah dlaně

nylon, elastan, měděné  
vlákno, nitrilový mikropěnový 
potah dlaně s nopkami

polyester, měděné vlákno,  
polyuretanový potah dlaně

Označení L = 9 21652581
 

XL = 10 21652916 65,- L = 9 27572456 
XL = 10 27600843 169,-

S = 7 26552251  
M = 8 26555816    89,-

M = 8 27299029
 

L = 9 27299038 
XL = 10 27271823 
XXL = 11 27280458  

99,-
M = 8 28779515  

L = 9 28779700  
XL = 10 28779126 
 

105,-

Oblast 
použití

pracovní rukavice s vysokou 
ochranou dlaně a hřbetu 
ruky proti oděru, bezešvý 
úplet, na hrubou práci

průmyslové pracovní rukavice 
odolné vůči olejům a chemiká-
liím, s drsným potahem dlaně 
pro mimořádně dobrý úchop, 
flexibilní i při nižších teplotách 

dámské pracovní rukavice  
s drsným potahem dlaně pro 
dobrý úchop, bezešvý jemný 
úplet, vynikajicí prodyšnost, 
vysoký komfort nošení 

pracovní rukavice pro ovláda-
ní dotykových displejů, s nitri-
lovými nopky, bezešvý jemný 
úplet, vynikajicí prodyšnost, 
vysoký komfort nošení 

univerzální pracovní rukavice  
pro ovládaní dotykových displejů,  
bezešvý jemný úplet, vhodné  
pro práci ve skladech a v logistice 

• extra 
 pevné

22901426

21652581

21650460 27294176 27297643 27285541 27271841

27572456 26552251 27299029 28779515

27598452 28278270 28272485 28278252
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Profesionální měřidla

1. Rotační laser
GRL 400 H Set PROFESSIONAL, pracovní dosah  
s přijímačem až 400 m, přesnost ±0,08 mm/ m,  
třída laseru 2, rozsah samonivelace až 8°, systém 
upozornění na náraz ADS, IP56, závit ⅝“, hmotnost 2 kg

24796910 14.990,-* 

3.  Kombinovaný laser se zeleným paprskem
GCL 2-15G PROFESSIONAL, pracovní dosah 15 m, přesnost 
±0,3 mm/ m, rozsah samonivelace 4 s, třída laseru 2, nová 
technologie zeleného laserového paprsku, až čtyřnásobně 
vyšší viditelnost, horizontální a vertikální samonivelace  
do ±4°, závit ¼“, ⅝“, IP54, součástí balení otočný držák,  
na 3 baterie 1,5 V AA, jsou součástí balení

26796819 4.990,-*

4násobně lepší 
viditelnost

1

4

5

6

3

2. Kombinovaný laser 
GCL 2-15 PROFESSIONAL, pracovní dosah 15 m, přesnost 
±0,3 mm/ m, rozsah samonivelace 4 s, třída laseru 2, 
horizontální a vertikální samonivelace do ±4°, závit  
¼“, ⅝“, IP54, součástí balení otočný držák, až 22 hod. 
provozu, na 3 baterie 1,5 V AA, jsou součástí balení

24789479 3.290,-* 

4.  Kombinovaný laser
GCL2-50 C + BT 150 + RM2 PROFESSIONAL, pracovní 
dosah s detektorem 50 m, přesnost ±0,3 mm/ m,  
třída laseru 2, horizontální a vertikální rozsah 
samonivelace do ±4°, závit ¼“, IP54, křížový režim  
pro přesné vyrovnání, výrazný paprsek také v krajních  
polohách rozsahu, součástí balení stativ + otočný 
držák, na 4 baterie 1,5 V AA nebo aku 12 V, baterie  
jsou součástí balení, aplikace Levelling přes Bluetooth® 
umožňuje vzdálené ovládání pomocí chytrého 
telefonu, bez akumulátoru a nabíječky

25539561 6.390,-* 

2

6. Křížový laser
PROLASER 27610, pracovní dosah 20 m,  
přesnost ±0,2 mm/ m, rozsah 
samonivelace 3 s, s červeným laserem, 
horizontální a vertikální paprsky, závit 
¼“, součástí balení otočný držák,  
na baterie 2x 1,5 V AA, jsou součástí 
balení

30365803 1.690,- 

V KUFRU

5. Křížový laser 
Quigo Green II, pracovní dosah 12 m, přesnost ±0,6 mm/ m, rozsah  
samonivelace 4 s, třída laseru 2, nová technologie zeleného laserového paprsku, 
až čtyřnásobně vyšší viditelnost, samonivelace do ±4°, závit ¼“, flexibilní  
umístění díky společně dodávanému univerzálnímu držáku MM2, na baterie  
2x 1,5 V AAA, jsou součástí balení

28733760  1.598,-*

+

24789479

26796819

25539561

28733760

30365803

24796910
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12 13

11. Laserový dálkoměr
GLM 30 PROFESSIONAL, dosah  
30 m, třída laseru 2, přesnost  
±2 mm/ m, automatické sčítání  
jednotlivých hodnot, IP54,  
na baterie 2x 1,5 AAA, jsou součástí 
balení

24787756 1.690,-*

11

7

8 9

7. Křížový laser
875GS PRO, pracovní dosah 60 m, přesnost 
±0,2 mm/ m, rozsah samonivelace 2,5 s, 
třída laseru 2, nová technologie zeleného 
laserového paprsku, až čtyřnásobně vyšší 
viditelnost, systém upozornění na náraz, 
závit ⅝“, manuální režim pro nakloněné 
značení, dobíjecí lithiová baterie na USB, 
včetně příslušenství

30369300 7.690,- 

8. Křížový laser se zeleným paprskem
DW088CG, pracovní dosah s detektorem 50 m,  
přesnost ±0,3 mm/ m, rozsah samonivelace 
4 s, třída laseru 2, nová technologie zeleného 
laserového paprsku, až čtyřnásobně vyšší 
viditelnost, magnetická konzola určena  
k připevnění na kovové povrchy, závit 1/4“, IP54, 
na 3 baterie 1,5 V AA, jsou součástí balení

27900738 4.190,-*

9. Přijímač laserového paprsku
LR 2 PROFESSIONAL, dosah 5 – 50 m,  
snadná montáž na měřickou lať díky  
magnetickým držákům, optické  
a akustické signály, IP54, na baterii 9 V, 
je součástí balení

25942619 2.990,-* 

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

12. Digitální detektor kabelů
Truvo, hloubka detekce až 70 mm,  
jednoduchá detekce magnetických  
i nemagnetických kovů a kabelů  
pod napětím, světelná signalizace s LED  
světlem a výstražným tónem, automatická  
kalibrace a vypnutí, hmotnost 0,15 kg, 
baterie jsou součástí balení

26838289  1.190,-*

13. Multidetektor 
vyhledávání elektrického vedení, kovových 
dílů a kovových trubek ve stěnách a zdivu, 
LED indikátor, bezkontaktní

20611400  498,-

10

10. Laserový dálkoměr
dosah 40 m, třída laseru 2, přesnost ±2 mm/ m, 
3 referenční body, měření délek, ploch, objemů  
a nepřímé měření, kontinuální měření, uložení 
posledních 20 naměřených hodnot až do vypnutí,  
IP54, na baterie 3x 1,5 AAA, nejsou součástí 
balení

23749540 1.390,-

23749540 24787756 26838289 20611400

25942619

30369300 27900738
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3

Měřicí nástroje

1. Úhelník
30246847 

20 cm

449,-

2. Úhelník
20185224 

30 x 20 cm

299,-

Lakový popisovač Edding

20206930   černý 109,-
20205733    bílý  109,-

3. Úhelník
s oboustrannou stupnicí, kratší rameno 
dřevěné, delší rameno z tvrzené oceli

11097005  300 mm  279,-
11096996  350 mm  289,-
11096989  600 mm  529,-
4. Tesařský úhelník
pevný hliníkový rám, vyražené převodní 
tabulky 

30276756  699,-
5. Úhloměr
200 mm, úhel: 0 – 180°, aretace ramene

21440324   549,-
6. Úhloměr se 3 libely
300 mm, úhel: 0 – 45°, integrovaná 
rýsovací jehla 

11097081  459,-
7. Měřicí klín
rozsah 1 – 20 mm, gravírovaná 
milimetrová stupnice 

21779338  349,-

Značkovač Festa
6 mm, výsuvný

28239851  129,-

4

5

119

8

10
6

7

Popisovače a značkovače

8. Posuvné měřidlo
rozsah 0 – 150 mm, LCD displej, měření 
vnitřních, vnějších, hloubkových a stupňových 
rozměrů, měření v cm / palcech 

20497503  399,-

10. Zednická šňůra
50 m, ∅ 2 mm, pro 
vyznačování vzdáleností, 
rozměrů nebo roviny, odolný 
proti vodě 

21443332  98,-

9. Posuvné měřidlo
rozsah 0 – 200 mm, vysoká 
přesnost 

11094101  799,-

11. Měřicí kolečko
∅ 318 mm, rozsah: od 0,1 do 
9999,9 m, na měření vzdálenosti, 
plochy, vedení, skládací, vč. nožiček 

22573180  1.590,-

20185224

22573180

20497503

21443332

28239851

20205733

21779338

11097081

21440324

30276756

11097005

11094101

30246847
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DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

19. Metr svinovací Connex
šířka pásku 25 mm, obousměrná brzda 
navijáku, magnetická koncovka  
pro snazší měření u kovových materiálů, 
třída přesnosti EU II, nárazuvzdorné 
pouzdro, velké číslice

26571557 5 m 275,-

20. Metr svinovací Festa Magnetic
šířka pásku 25 mm, brzda navijáku, 
magnetická koncovka pro snazší 
měření u kovových materiálů, třída 
přesnosti EU II

21441141 3 m 129,-
21440564 10 m 259,-

21. Pásmo 30 m
silná meřicí páska, pás je ohebný, páska 
vybavena koncovým hákem a smyčkou

30263606  990,-

22. Pásmo 20 m
šířka pásku 12,7 mm, nárazuvzdorné, velmi 
odolné plastové ABS pouzdro, páska odolná 
proti UV záření

21975880  265,-

14. Vodováha I-Beam
délka 60 cm, hliníková, 
nárazuvzdorné koncovky, 
přesnost 0,5 mm/ m

30241125 549,-
15. Kapesní vodováha 
vhodná pro všechny práce, 
rozměry: 15 x 45 x 95 mm, 
průhledná

30179572  349,-

12. Dřevěný skládací metr
délka 2 m, materiál: bříza

30263615 129,-

12

13

14

15

Metry Vodováhy

Pásma

16. Vodováha
705 EAGLE OPTIVISION, délka 80 cm, vybavená třemi 
libelami, odolné vůči nárazům, přesnost 0,5 mm/ m

30337440 599,- 

18. Vodováha �
délka 182 cm, vhodná např. na srovnání police nebo 
fotografie, vybavená třemi libelami, odolné vůči 
nárazům, přesnost 0,5 mm/ m

30363940 949,- 

17. Vodováha
délka 30 cm, magnetický okraj, V-drážka pro nastavení 
v potrubí a kanálech, přesnost 0,5 mm/ m

30199084 349,- 13. Dřevěný skládací metr
délka 2 m, s potiskem, různé nápisy a jména

např. 24806688 129,-

26571557 21440564

30263606

21975880

30263615

24806688
30179572

30241125

30363940

30337440

30199084
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4

1

1

1

LED reflektory

světlo budoucnosti

5. Aku LED reflektor se stativem
R18TL, 18 V, 2700 lm, max. výška stojanu 
170 cm, bez akumulátoru a nabíječky

28161246  2.890,-

1. LED reflektor na stativu
50 W, 8000 lm, 6000 – 7000 K, výška až 2,25 m hliník, plast, robustní stativ  
do náročných podmínek, dvě otočné a odnímatelné hlavy svítidel, vysoký 
stupeň krytí IP54, výškově nastavitelný

25939684 3.990,-
2. LED reflektor se stativem
30 W, 2400 lm, 4000 K, IP65, vyzařovací úhel: 120°, max. výška stojanu  
180 cm, přívodní kabel 1,5 m, životnost 30000 hod.

26800011 1.190,-
3. LED reflektor se stativem
60 W, 4800 lm, 4000 K, IP65, vyzařovací úhel: 120°, max. výška stojanu 
180 cm, přívodní kabel 1,5 m, životnost 30000 hod.

26800002 1.690,-
4. LED reflektor se stativem
42 W, 220 – 240 V, 4000 lm, 6000 – 7000 K, IP44, vyzařovací úhel: 360°, 
přívodní kabel 3 m H07RN-F 3G 1 mm2, robustní stativ, nastavitelný úhel 
sklonu, výška 217 cm

25353530 2.680,-

Přenosné LED reflektory se stativem

5

2 3

25939684 26800011

26800002

25353530

28161246
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11 12

9

11. LED reflektory
4000 K, IP65, úsporný chod díky moderním čipům typu SMD,  
životnost 30000 hod.
30 W, 2400 lm, rozměry: 26 x 26 x 6 cm, bez vyobrazení

26802521 649,-
50 W, 4000 lm, rozměry: 30 x 30 x 6 cm

26799997 899,-
100 W, 8000 lm, rozměry: 40 x 44 x 7 cm, bez vyobrazení

26803931 1.499,-
12. Přenosný LED reflektor se zásuvkou
30 W, 2700 lm, 4000 K, IP44, 2x zásuvka, délka přívodního kabelu 1,8 m,  
max. zatížení obou zásuvek najednou je 3500 W, životnost 30000 hod.

28164564 1.650,-

6. Aku LED reflektor Apled 
COB reflektor, praktický stojánek, nabíjení přes USB – doba dobíjení  
cca 3,5 hod., doba svícení cca 4 hod., použití bez nutnosti přívodního 
kabelu, kvalitní provedení, hliník a tvrzené sklo, zajistí dlouhou životnost

26391764 1600 lm, 20 W 1.530,-

26392378  4000 lm, 50 W, bez vyobrazení 3.240,-
7. Aku reflektor
RLFD18-0, 18 V, 500 / 1100 / 1800 lm, hlava otočná o 360°, 36 LED diod, 
možnost montáže na stativ, bez akumulátoru a nabíječky, hmotnost 1,3 kg

29261574 2.290,-
8. Aku LED reflektor
6000 K, IP44, kvalitní provedení, hliník a tvrzené sklo, vč. praktického 
stojánku, snadné postavení a nastavení úhlu svícení, nabíjení přes USB
20 W, 1200 lm, rozměry: 26,5 x 18 x 22,5 cm, bez vyobrazení

28695143 1.120,-
30 W, 1800 lm, rozměry: 30 x 18 x 27 cm

28635176 1.480,-
9. Aku reflektor
GLI 18V-300, 18 V, 300 lm, doba svícení až 300 minut (18 V aku),  
6 LED diod, lze použít s akumulátory BOSCH 14,4 V a 18 V, stojací  
nebo závěsné použití, hmotnost 0,3 kg, bez akumulátoru a nabíječky

26096102 1.350,-
10. Stativ pro reflektory
nastavitelná výška 66 – 180 cm, rozměry: 14 x 12 x 63 cm, provedení: ocel

28313047 419,-

Přenosné LED reflektory

Aku přenosné LED reflektory

10

NOVĚ
v sortimentu

26799997 28164564

28313047

26096102

28635176

29261574
26391764
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Stavební kolečka

5. Stavební kolečko
objem korby 60 / 80 l, ocelová pozinkovaná 
korba v černé barvě, nosnost 100 kg, ocelový rám, 
bantamové kolo

60 l  28634535  1.299,-
80 l  28634368 1.390,-

6. Stavební kolečko
objem korby 60 / 80 l, ocelová bodovaná korba  
ve stříbrné barvě, nosnost 100 kg, ocelový rám, 
nafukovací kolo

60 l  28600262  1.299,-
80 l  28962801  1.390,-

7. Elektrické kolečko
ZI-EWB500, objem korby 75 l, nosnost 150 kg, 500 W, akumulátor  
24 V / 12 Ah, doba provozu až 8 hod., ovládání na pravé rukojeti, 
plynulá regulace rychlosti 0 – 7 km/ hod., hmotnost 32,7 kg

26753911  9.990,-

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

2. Stavební míchačka
objem bubnu 160 l, 230 V, 650 W, 
hmotnost 64 kg

23201138 8.990,-

4. Stavební míchačka
objem bubnu 230 l, 230 V, 1000 W, 
hmotnost 76 kg

25454734 9.990,-

3. Stavební míchačka
objem bubnu 180 l, 230 V, 800 W, 
hmotnost 64 kg

28580489 8.690,-

1. Stavební míchačka
objem bubnu 125 l, 230 V, 550 W, 
hmotnost 50 kg

28970752  5.790,-

Stavební míchačky

Pro velké projekty:
klasická stavební míchačka je nepřekonatelná, pokud jde  
o míchání velkého množství v krátké době. Můžete si ji také  
vypůjčit v našich odborných centrech. Nabídku půjčovny nářadí  
najdete na: pujcovna.bauhaus.cz

Stavební stroje

litinové ozubení věnce litinové ozubení věnce

28970752

28634535 28600262

26753911

23201138

28580489 25454734
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všechny 3 modely 
jsou vč. transportního 
podvozku a ochranné 
podložky pro hutnění 

dlažby

8

8

Vibrační pěch

11. Vibrační pěch VS1000
4taktní benzinový motor, výkon motoru 
4,8 kW / 6,5 HP, hutnicí tlak 1000 kg,  
velká hloubka hutnění až 60 cm, 
velikost desky 345 x 285 mm, rychlost 
chodu vpřed 13 m/ min., hodí se jak pro 
přípravu dlažby a cest, tak i pro zahradní 
a terénní práce, vč. reverzního startéru  
a transportních kol, hmotnost 78 kg

20730518 24.990,-

Vibrační desky

Model 8. RP1800 9. HP 2200 S 10. HP 2500 S

Motor 4taktní, benzin 4taktní, benzin 4taktní, benzin

Výkon motoru 4,8 kW / 6,5 HP 4,8 kW / 6,5 HP 4,8 kW / 6,5 HP

Max. hutnicí hloubka 30 cm 35 cm 40 cm

Velikost desky 550 x 440 mm 550 x 440 mm 630 x 400 mm

Rychlost pohybu vpřed 25 m/ min. 25 m/ min. 25 m/ min. 

Hmotnost 88 kg 102 kg 125 kg

Označení 27423138 27417751 27516144

Cena 11.990,- 14.490,- 27.990,-

11

9

10

27417751

27516144

20730518

27423138

27423138
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1 2 4

1. Míchadlo
HM-120 C, 230 V, 1200 W, 0 – 700 ot./ min., 
pro míchání barvy, malty a sádry, lepidel 
na obklady, s plynulou regulací otáček, 
upínání M14, hmotnost 6,8 kg

23611117 1.990,-

2. Míchadlo
1016 AA, 230 V, 1200 W, 0 – 800 ot./ min., 
pro míchání malty, lepidla nebo barvy, 
upínání M14, hmotnost 3 kg

22322814 2.390,-

4. Míchadlo
MI 1800B, 230 V, 1800 W, dvourychlostní, 
0 – 430 / 0 – 750 ot./ min., pro rozmíchávání  
barev, lepidel i omítek, s plynulou regulací 
otáček, upínání M14, hmotnost 5,5 kg

28366236 4.390,-

Míchadla a příslušenství

3

3. Míchadlo 
UM12VSTNAZ, 230 V, 1100 W, 
dvourychlostní, 150 – 300 / 650 ot./ min., 
pro stavební tmely, lepidla a husté barvy, 
s plynulou regulací otáček, upínání M14, 
hmotnost 5,4 kg

26497167 3.790,-

vč. dvou metel vč. dvou metel motor 1800 W

profi

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

23611117 22322814 26497167 28366236
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Příslušenství Deset největších chyb při míchání:
� jeden míchací nástavec pro všechny materiály

� jsou-li lepidlo a beton míchány se stejným míchacím zařízením – to určitě 
nemůže fungovat

� pořadí, ve kterém je materiál přidáván do kbelíku, je často velmi důležité, 
již samotná otázka, zda míchat shora dolů nebo zdola nahoru, může být 
rozhodující pro úspěch

� podcenění potřeby výkonu: míchačka má stejný točivý moment jako velký 
motocykl, plná míchačka obsahuje více než 100 kilogramů materiálu

� příliš krátké doby míchání

� poskytněte vaši směsi čas na zrání, i když si myslíte, že je již konzistence 
směsi vhodná, nechte raději míchačku ještě několik minut běžet

� příliš malé nebo příliš velké nádoby

� na míchacím nástavci je uvedena maximální velikost nádoby, větší není 
možná, a pokud je kbelík pro míchání příliš malý, tak se materiál 
rozstřikuje do všech směrů

� nepřečetli jste si pokyny pro míchání na obalu

� používejte zabezpečení proti pádu při práci ve výškách

5.  Metla pro míchadlo  
na barvy a maltu

délka 400 mm, ∅ míchadla 
90 mm, do hmotnosti 10 kg,  
šestihranné upnutí, práškovaný 
povrch

11134391 59,-

8.  Metla pro míchadlo  
na barvy a maltu

délka 600 mm, ∅ míchadla 
100 mm, pro míchání do 
hmotnosti 15 kg, šestihranné 
upnutí, práškovaný povrch

11130852 119,-

8 10

6. Metla pro míchadlo spirála
délka 500 mm, ∅ míchadla  
60 mm, šestihranné upnutí

21438897 119,-

Vědro Yellow
zesílené

12 l, nosnost 25 kg 30149122 99,-
20 l, nosnost 45 kg 30133620 149,-
Organizér na kbelíky 
40 přihrádek na nářadí, s nastavitelnými přezkami, 
pro vědra o objemu 12 a 20 l, provedení: textil,  
bez vyobrazeného obsahu

29287181 359,-

7. Metla pro míchadlo spirála
délka 500 mm, ∅ míchadla 
80 mm, šestihranné upnutí, 
pozinkováno

21438480 169,-

9. Metla pro míchadlo
délka 600 mm, ∅ míchadla 
100 mm, upnutí SDS+, 
pozinkováno

21437645 269,-

10. Metla pro míchadlo spirála
délka 600 mm, ∅ míchadla 
120 mm, široké míchací 
spirály s ochranným kroužkem 
vynikají snadnou manipulací 
a důkladným promícháváním 
materiálu, upnutí M14

22585741 290,-

9

5 6 7

vhodné pro řídké materiály: 
barvy, laky, penetrace, lehce  
krémovité omítky, tenké  
povrchové vrstvy

vhodné pro: 
lepidla na obklady, spárované 
hmoty, lepicí malty a hotové 
omítky

vhodné pro: 
lepidla na obklady, spárované 
hmoty, lepicí malty a hotové 
omítky

vhodné pro řídké materiály: 
barvy, laky, penetrace, lehce  
krémovité omítky, tenké  
povrchové vrstvy

vhodné pro: 
lepidla na obklady, spárované 
hmoty, lepící malty a hotové 
omítky

vhodné pro: 
hustý materiál, tuhá lepidla, 
spárovací směsi, lepicí malty, 
podlahové směsi, tmely

Metly

Zednické nádoby
Stavební vědro kulaté s rukojetí 

12 l 29267226 30,-
20 l 29267235 52,-
Zednická nádoba obdélníková

45 l 29178878 139,-
65 l 29270163 155,-
90 l 29268575 209,-
Zednická nádoba kulatá 

40 l 29267244 139,-
65 l 29267253 159,-
90 l 29248674 215,-

11134391 21438897 21438480

22585741

2143764511130852

29267226

29267244

29178878

30149122

29287181
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Stavební kozy

Lešení, žebříky a stavební kozy

1. Stavební koza – výsuvná
šířka 120 cm, výška 106 – 170 cm, nosnost 250 kg

21564738 1.550,-
šířka 140 cm, výška 106 – 170 cm, nosnost 250 kg

21565908 1.790,-

3. Stavební koza – skládací
šířka 120 cm, výška 100 – 170 cm, nosnost 300 kg

21687431 1.990,-

1 3

Hliníková montážní lešení

4. Hliníkové montážní lešení s pracovní plošinou
pracovní dosah 3 m, 2x 6 příček, pracovní plošina ve výšce 1 m, 
nosnost max. 150 kg, hmotnost 17 kg

30517659 4.190,-

dosah 3 m
dosah 3 m

protiskluzová 
podložka

lze složit  
do 1 žebříku

kolečka součástí balení,  
lze použít na schodech,  

podestě

NOSNOST
cca 150 kg

NOSNOST
cca 150 kg

4

5.  Hliníkové montážní lešení AH3 s pracovní plošinou 
a kolečky

pracovní dosah 3 m, pracovní plošina ve výšce 1 m, 
nosnost max. 150 kg, hmotnost 18 kg

10092331 4.599,-

5

          dostupné pouze online

2. Stavební koza – skládací
šířka 110 cm, výška 95,5 – 141 cm, nosnost 500 kg

20159052 1.390,-

2

21564738

30517659

10092331

20159052

21687431
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11. Hliníkový žebřík
nosnost max. 150 kg

Pracovní dosah Počet příček Označení Cena

3,2 m 1x 8 23861204* 1.190,-
3,7 m 1x 10 23860867 1.390,-

13. PROFI hliníkový žebřík
nosnost max. 150 kg

Pracovní dosah Počet příček Označení Cena

6,3 m 3x 12 21559992 7.299,-
7,2 m 3x 14 21560152* 8.999,-

12. Hliníkový žebřík
nosnost max. 150 kg

Pracovní dosah Počet příček Označení Cena

4,1 m 3x 7 24453561 2.250,-
4,5 m 3x 8 24452878* 2.990,-
5 m 3x 9 21560161* 3.699,-
5,3 m 3x 10 24461111* 3.999,-
5,5 m 3x 11 25151053* 4.250,-

Hliníkové žebříky

*bez vyobrazení

11 12 13

profi

NOSNOST
cca 150 kg

NOSNOST
cca 150 kg

NOSNOST
cca 150 kg

6. Schůdky XXL
nosnost max. 150 kg, 4 stupně, mimořádna šířka příčky 13 cm,  
pracovní dosah 2,6 m, odkládací prostor, hmotnost 4,4 kg

26371313 1.790,-
7. Pracovní plošina TP1
nosnost max. 150 kg, inovativní řešení pro práce na schodišti  
nebo při nerovnostech terénu, teleskopické nohy 54 – 80 cm,  
prodloužení platformy 100 – 120 cm, rozměry: 93 x 75 x 6 cm,  
hmotnost 9 kg

26372778 2.699,-

6

7

odkládací 
prostor

oboustranné

gumové 
protiskluzové 

koncovky

gumové  
protiskluzové 

koncovky

zvýhodněná cena
za set Schůdky XXL 
+ Pracovní plošina TP1

3.990,-
ušetříte 499,-

8 9 10

10. Hliníkové schůdky
nosnost max. 150 kg
pracovní dosah 2,65 m,  
2x 3 stupně, hmotnost 3,4 kg

24572828*  899,-
pracovní dosah 3,1 m,  
2x 5 stupňů, hmotnost 5,1 kg

25114357  1.820,-

8. Hliníkové schůdky
nosnost max. 150 kg
pracovní dosah 2,85 m,  
4 stupně, hmotnost 3,7 kg

20822761* 1.990,-
pracovní dosah 3,05 m,  
5 stupňů, hmotnost 4,5 kg

20822770 2.150,-
pracovní dosah 3,25 m,  
6 stupňů, hmotnost 5,2 kg

20822266* 2.580,-

9. Hliníkové schůdky
nosnost max. 120 kg
pracovní dosah 2,78 m,  
4 stupně, hmotnost 3,7 kg

21559594 659,-
nosnost max. 150 kg
pracovní dosah 2,9 m,  
5 stupňů, hmotnost 4,6 kg

21559585* 990,-
pracovní dosah 3,64 m,  
8 stupňů, hmotnost 7,1 kg

21559406* 1.499,-

23860867

26371313

26372778

20822770
21559594

25114357

24453561

21559992
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svařované  
spojení příček  
s postranicemi

šířka pracovní plošiny 
1. patra: 60 cm,  
délka: 150 cm

max. pracovní výška 
cca 7 m (při zakoupení 

2. patra)

výsuvná  
traverza do V

Lešení systém ClimTec*
nosnost až 180 kg, prověřeno technickým dozorem TÜV a opatřené značkou  
bezpečnosti GS, možnost použití jako statické lešení a pojízdné lešení,  
protiskluzová pracovní plošina odolná proti vodě, je také možné používat  
na schodištích, k dispozici je rozsáhlé příslušenství např. sada pojezdových  
koleček, vzpěry a závaží

ZÁKLADNÍ PATRO              1. PATRO              2. PATRO

Pracovní výška cca 3 m cca 5 m cca 7 m

Výška podlahy cca 1 m cca 3 m cca 5 m

Výška lešení cca 1,95 m cca 4 m cca 6 m

Hmotnost patra cca 31 kg cca 23 kg cca 30 kg

Označení 10091693* 28737814* 28737823*

složeno  
z dílů:
ZÁKLADNÍ 
PATRO + 
1. PATRO + 
2. PATRO

Montážní lešení
ZÁKLADNÍ PATRO

1. PATRO

2. PATRO

1

1

2

3

3

2

1. Kolečka
sada 4 pojezdových kol ClimTec, perfektní 
doplňek lešení ClimTec, ∅ 125 mm, poskytují 
větší flexibilitu, stabilitu i odolnost
10091734 3.890,-

2. Vzpěra
pro stabilizaci lešení ClimTec, ke zvětšení 
montážní plochy a tím zvyšuje stabilitu, 
kterou zajišťují velkoplošné spojovací disky 
pro trubky o tloušťce 39 mm
10091741 2.990,-

3. Závaží
vyrovnávací závaží, používá se k vyvažování 
pojízdné traverzy i výložného ramene  
a zajišťuje tak vysokou úroveň bezpečnosti, 
stability i pevnosti, hmotnost 10 kg
10091727 930,-

zvýhodněná cena  
při koupi všech 3 pater

dosah 7 m

10091734

10091734

10091727

10091727

10091693

28737814

28737823
10091741

10091741
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5

4

6

7

4.  Hliníkové montážní lešení AH7 s pracovní 
plošinou

max. pracovní dosah až cca 7,2 m, použitelné  
jako stojací nebo také na schody, složeno  
ze 3 samostatně použitelných modulů,  
plošina odolná vůči povětrnostním vlivům,  
v rámci příslušenství možno doobjednat: 
závaží, kolečka, vzpěry, nosnost max. 180 kg, 
hmotnost cca 87 kg, uvedené foto je pouze 
ilustrační
K dispozici na vybraných odborných centrech  
od 04 / 2023.

29059229 23.900,-

5.  Hliníkové montážní lešení AH5 s pracovní 
plošinou a kolečky

pracovní dosah 5 m, pracovní plošina ve výšce 
3 m, vhodné jako stacionární nebo pojízdné 
lešení, rychlá montáž bez použití nářadí,  
protiskluzové, s integrovanými kolečky  
pro snadnou přepravu, nosnost max. 150 kg, 
hmotnost 48 kg

10091497 12.990,-

6.  Hliníkové montážní lešení AH4 s pracovní 
plošinou

pracovní dosah 4 m, pracovní plošina ve výšce  
2 m, nosnost max. 150 kg, hmotnost 27,5 kg

22724915 11.590,-

7.  Hliníkové montážní lešení s pracovní  
plošinou 6 v 1

kloubové, 2x 5 příček, pracovní dosah 4 m,  
pracovní plošina ve výšce 2 m, nosnost  
max. 150 kg, hmotnost 31,6 kg

26224958 11.990,-

dosah 4 m

6 v 1

dosah 4 m

dosah 5 m

dosah 7,2 m

rychlá a jednoduchá 
montáž bez nářadí

NOSNOST
cca 150 kg

NOSNOST
cca 150 kg

NOSNOST
cca 150 kg

NOSNOST
cca 180 kg

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

29059229

10091497

22724915 26224958
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1. Elektrický lanový naviják
230 V, automatický koncový spínač, tepelná pojistka, dopravní 
výška až 18 m, rychlost s kladkou 4 m/ min., bez kladky  
8 m/ min., pevnost v tahu 1870 N/ mm2, IP54 
SHZ 250-18, 500 W, nosnost s kladkou 250 kg, bez kladky  
125 kg, ∅ lana 3,8 mm, hmotnost 11 kg

27675814 2.890,-
SHZ 500-18, 500 W, nosnost s kladkou 500 kg, bez kladky 
250 kg, ∅ lana 4 mm, hmotnost 17,6 kg, bez vyobrazení

27688186 3.990,-
SHZ 600-1, 1050 W, nosnost s kladkou 600 kg, bez kladky 
300 kg, ø lana 4,8 mm, hmotnost 17,6 kg, bez vyobrazení

27670466 4.690,-

1

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

3. Výkyvné rameno k elektrickým lanovým zvedákům 
H-SA 1100, teleskopické, je možné ho vysunout od 750 do 1000 mm,  
otočení o 180°, zatížení 600 kg při vysunutí 750 mm a 300 kg  
při vysunutí 1000 mm, upnutí je snadné a jednoduché díky montážnímu 
materiálu, který je součástí balení, upnutí na trubku či stožár o průměru  
48 mm a minimální tloušťkou stěny 3 mm

26835837 1.190,-

2. Elektrický lanový naviják 
HRS 400, 230 V, 780 W, dopravní výška  
až 12 m, rychlost s kladkou 8 m/ min.,  
bez kladky 10 m/ min., nosnost s kladkou 
400 kg, bez kladky 250 kg, ∅ lana 3,6 mm, 
hmotnost 17 kg

25494989 4.260,-

4. Zvedák sádrokartonových desek
nosnost 54 kg, zdvih 153 – 344 cm, pro výrazné urychlení 
montáže šikmých i rovných stropů, snadná manipulace 
díky navijáku a kloubu, na koleckách, hmotnost cca 35 kg

22798752 4.790,-

vhodné pro montáž na lešení

zvyšuje komfort a bezpečnost 
při manipulaci se zvedeným 

břemenem

          dostupné pouze online

27675814

25494989

26835837

22798752
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5. Ruční řetězový zvedák
ideální pro použití na stavbách, v dílnách 
nebo skladech, vhodný pro snadné 
zvednutí a přesunutí motorů, větších 
strojů nebo těžkého nářadí, délka 3 m

23592498  nosnost 1000 kg 1.690,-
23608094  nosnost 2000 kg 2.190,-

6. Ruční lanový napínák – kladkostroj
ocelové lano ∅ 5 mm, délka 1 m,  
pro napínání a zajištění např. oplocení 
nebo tesařských konstrukcí, pro zdvihání  
a manipulaci s těžkými břemeny, vhodné 
také pro vyprošťovací práce vozidel mimo  
komunikace
HP-995, nosnost 2000 kg

28479055 729,-
HP-993, nosnost 4000 kg

28498689 1.239,-

7. Ruční lanový naviják 
ideální pro využití ve skladech, dilnách 
a garážích, odolný proti povětrnostním 
vlivům, bezpečnostní pojistka proti 
pootočení
nosnost 500 kg, délka 8 m

23231214 819,-
nosnost 900 kg, délka 10 m

23231199 1.069,-
nosnost 1350 kg, délka 10 m

23231205 1.265,-

vhodný pro zvedání  
objemných a těžkých břemen

určen  
k přitahování  

břemen

il. foto

23592498

28479055

23231214
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Přeprava nákladu

2. Skládací rudl
hliníkový, nosnost až 90 kg, kolečka ∅ 15 cm 
(ocel a guma), díky nízké hmotnosti se s ním 
snadno manipuluje, snadno jej lze složit  
a uložit tak, aby nezabíral mnoho místa, 
rozměry: d 41 x š 41 x v 110 cm

28818241   999,-

3. Multifunkční rudl
ocelový, nosnost 200 kg, pojezdové kolečka, snadno složitelný,  
využití jako standardní rudl nebo plošinový vozík, rukojeti  
jsou opatřeny bezpečnostními plastovými madly, rozměry:  
d 61 x š 59 x v 123 cm

21654684   2.490,-

4. Rudl skládací
hliníkový, nosnost 70 kg, rozměry  
ve složeném stavu: v 64 x š 40 cm,  
rozměry v rozloženém stavu:  
d 64 x š 40 x v 99,5 cm,  
hmotnost 2,9 kg

20810827   649,-

5. Přepravní rudl S 01/H
ocelový, nosnost 250 kg, obzvláště 
stabilní, rukojeti jsou navíc vybaveny 
bezpečnostními kryty,  bezpečnostní kryt 
kola, rozměry: h 53 x š 61 x v 105 cm

20156655   1.890,-

7. Schodišťový rudl
ocelový, nosnost 120 kg, 6 hvězdicových 
kol z PU s kuličkovými ložisky, rukojeti 
jsou opatřeny bezpečnostními  
plastovými madly, bezpečnostní kryt  
kola, extra velká nakládací hrana,  
rozměry: d 64,5 x š 48,5 x v 112 cm

20828769   1.790,-

6. Skládací rudl S29AI
ocelový, nosnost 250 kg, madla jsou výškově 
nastavitelná a rukojeti jsou opatřené bezpečnostními 
kryty, po zasunutí madel a přiklopení ložné plochy 
se rudl lehce skladuje a nezabere moc místa, 
rozměry: d 55 x š 49,5 x v 120 cm

21655687   1.890,-

1. Skládací rudl
hliníkový, nosnost 100 kg, profilovaná kola vhodná  
i pro použití na schodech, oblouková rukojeť s aretačním 
tlačítkem, 3bodová fixace, rozměry: d 54 x š 47 x v 110 cm

22645575   3.190,-

CELKOVÁ 
NOSNOST

cca 70 kg

CELKOVÁ 
NOSNOST
cca 250 kg

CELKOVÁ 
NOSNOST
cca 250 kg

CELKOVÁ 
NOSNOST
cca 120 kg

CELKOVÁ 
NOSNOST

až 90 kg

CELKOVÁ 
NOSNOST
cca 200 kg

CELKOVÁ 
NOSNOST
cca 100 kg

22645575

21654684

20810827

20156655

21655687

20828769

28818241
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CELKOVÁ 
NOSNOST
až 500 kg

12. Přepravní podvozek 
plastová kolečka s kluznými ložisky, možnost seskládání 
více rollerů dohromady, nosnost až 500 kg, rozměry:  
cca 44 – 70 cm

27224827 499,-

12

10. Přepravní podvozek 
plastová otočná kolečka o 360°, vyrobeno z MDF, 
nosnost 200 kg, rozměry: cca 57,5 x 30 cm

23595053 390,-

15. Přepravní podvozek 
snese vysoké zatížení, má protiskluzovou pryžovou 
podložku, disponuje válci s kolečky otočnými o 360°, 
vhodný na měkké a robustní podlahové krytiny, nosnost 
až 250 kg, rozměry: 23 x 17 x 5 cm

27235704 999,-/ 4 ks

roztažitelný

15

11

14. Přepravní podvozek 
plastová kolečka s kluznými ložisky otočná o 360°

23004878 cca 59 x 49 cm, nosnost až 250 kg 660,-
24807830 cca 78 x 49 cm, nosnost až 500 kg 1.999,-

14

CELKOVÁ 
NOSNOST
až 500 kg

13. Přepravní podvozek  
usnadňuje přepravu těžkých nákladů, ložná plocha 
vyrobená z OSB, 4 kolečka, ∅ 50 mm, praktický úchopový 
otvor, hladce běžící měkká kolečka pro citlivé podlahové 
krytiny, nosnost až 250 kg
rozměry: 29 x 29 cm

29429196 385,-
rozměry: 57,5 x 30 cm

28680185 499,-

10

9. Přepravní podvozek 
plastová kolečka s kluznými ložisky, možnost seskládání 
více rollerů dohromady, nosnost až 60 kg, rozměry:  
cca 16 x 16 x 6 cm

27271364 349,-

CELKOVÁ 
NOSNOST

až 60 kg

8

CELKOVÁ 
NOSNOST
až 200 kg

9

8. Přepravní podvozek
pomocník při přemisťování nábytku, otočný, nosnost  
až 200 kg, rozměry: cca 7,5 x 3,5 x 10,5 cm

10131924 75,-
13

CELKOVÁ 
NOSNOST
až  250 kg

360°

11. Přepravní podvozek 
plastová kolečka s kluznými ložisky, nosnost až 300 kg, 
rozměry: cca 58,7 – 85,7 x 29 cm

25941227 1.150,-

CELKOVÁ 
NOSNOST
až 300 kg

CELKOVÁ 
NOSNOST
cca 200 kg

Sortiment přepravních podvozků se může na jednotlivých odborných centrech lišit.

CELKOVÁ 
NOSNOST
cca 200 kg

18. Paletový vozík 
na palety, nosnost až 2500 kg, rozměry vidlice: 
115 x 55 cm, manipulační zdvih 8 až 20 cm, 
zátěžová kolečka 8 cm, řídící kolečka 18 cm, 
celkové rozměry: 150 x 54 x 121 cm,  
hmotnost 66 kg 

22402822   8.590,-

18

CELKOVÁ 
NOSNOST

až 2500 kg

16

16. Přepravní podvozek 
obsahuje výsuvnou ložnou plochu z březového multiplexu, 
dobrá manipulace pomocí čtyř koleček a rukojeti,  
z vysoce odolného materiálu, rozměry:  
74 – 101 x 37 x 14,5 cm, nosnost 200 kg

27738665 1.990,-

17

17. Plošinový vozík CROSS OVER
pro lehkou přepravu těžkých nákladů, nosnost 300 kg, 
8" nafukovací kolečka, madlo zaručuje jednoduché řízení 
a malé přepravované materiály je možné uložit  
do transportní přihrádky, zajišťovací brzda, rozměry:  
v 110 x š 61 x h 91 cm 

20687261 2.790,-

CELKOVÁ 
NOSNOST
až  250 kg

CELKOVÁ 
NOSNOST
cca 300 kg

27224827

25941227

23595053

10131924
29429196

28680185 27738665

20687261

24807830

27235704

22402822

27271364
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3 – 4 5 – 6

Homologace
kola R13, celková hmotnost 750 kg,  
homologace do 130 km/ hod., stabilní V oj,  
vnější kola s blatníky neomezující ložnou plochu

včetně opěrného 
kolečka a držáku

včetně krycí plachty  
s konstrukcí  

a opěrným kolečkem

x
EUROPALETA 

x cm

8 x
PŘEPRAVKA 
 60 x 40 cm

NEBO

x
EUROPALETA 

x cm

10 x
PŘEPRAVKA 
 60 x 40 cm

NEBO

x
EUROPALETA 

x cm

10 x
PŘEPRAVKA 
 60 x 40 cm

NEBO
x

EUROPALETA 
x cm

8 x
PŘEPRAVKA 
 60 x 40 cm

NEBO

x
EUROPALETA 

x cm

12 x
PŘEPRAVKA 
 60 x 40 cm

NEBO

x
EUROPALETA 

x cm

12 x
PŘEPRAVKA 
 60 x 40 cm

NEBOsklopný bez nutnosti
odpojení od auta

Zdarma ke každému 
přívěsnému vozíku získáte 
převozní značku a povinné 

ručení na 14 dní.

Přívěsné vozíky

V našem sortimentu naleznete široký výběr příslušenství a náhradních dílů k přívěsným vozíkům.

Poz. Model Rozměr ložné plochy Bočnice Sklopný Nosnost Označení Cena

1 Handy 3 205 x 109 cm 35 cm ne 600 kg 21383906 25.490,-*

2 Handy 28-N1 227 x 125 cm 30 cm ano 615 kg 23106297 25.790,-*

3 Handy 27-N1 205 x 125 cm 30 cm ne 620 kg 22868266 17.590,-*

4 Handy 27S-N1 205 x 125 cm 30 cm ano 620 kg 22868044 24.390,-*

5 Handy 20 205 x 109 cm 30 cm ne 622 kg 21382763 15.990,-*

6 Handy 20S 205 x 109 cm 30 cm ano 630 kg 22981978 19.990,-*

7 Handy NP-26 N1 265 x 124 cm 40 cm ano 570 kg 21383173 27.990,-*

8 Handy VZ 26 N1 250 x 130 cm 35 cm ne 540 kg 28243232 29.500,-*

1

7

2

8

Širší výběr  
přívěsných vozíků

e-shop

21383906

23106297

22868266 21382763

21383173 28243232
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různé typy háků různé délky popruhů  
a typy háků

různé délky popruhů  
a typy háků

19

20

1 – 4. Vázací popruhy velikost M – 25 mm
•  LC 500 / 1000 daN (kg), STF 150 daN (kg)
• komfortní ráčnový úchyt pro  

bezpečné upevnění
• jedno a dvoudílné

Poz. Označení Model

1 20557692* 25 mm, 5 m, ráčna

2 11158243* 25 mm, 5 m, ráčna, špičatý hák

3 11158229* 25 mm, 5 m, ráčna, hák S

4 11158236* 25 mm, 5 m, ráčna, karabina

Příslušenství

5 – 10. Vázací popruhy velikost L – 35 mm
LC 1000 / 2000 daN (kg), STF 200 daN (kg)
• extra dlouhá ráčna pro nejlepší  

předpínací síly
• jedno a dvoudílné

Poz. Označení Model

5 11158016* 35 mm, 6 m, ráčna

6 11158023* 35 mm, 8 m, ráčna

7 11158078* 35 mm, 6 m, ráčna, špičatý hák

8 11158085* 35 mm, 8 m, ráčna, špičatý hák

9 11157969* 35 mm, 6 m, ráčna, karabina

10 11157976* 35 mm, 8 m, ráčna, karabina11 – 15. Vázací popruhy velikost XL – 50 mm
• LC 2000 / 4000 daN (kg), STF 300 daN (kg), 

barva popruhů oranžová
• LC 2500 / 5000 daN (kg),  

STF 500 daN (kg), barva  
popruhů červená

• prvotřídní produkty pro 
profesionální řemeslníky

Poz. Označení Model

11 11158054* 50 mm, 8 m, ráčna

12 11158140* 50 mm, 8 m, ráčna, rámový hák

13 20559829* 50 mm, 8 m, ráčna, triangl s hákem

14 20551047* 50 mm, 8 m, ráčna s dlouhou pákou, špičatý hák

15 20562447* 50 mm, 10 m, ráčna s dlouhou pákou, špičatý hák

17. Ochranný návlek 
pro pásy šířky 25 až 50 mm
do 35 mm, balení 2 ks 

20559847 129,-/ 2 ks
do 50 mm, balení 2 ks

20561921 169,-/ 2 ks

16. Protiskluzné podložky 
zvyšují třecí odpor mezi nákladem  
a ložnou plochou, čím je tření vyšší, tím 
méně je zapotřebí zajišťovat náklad navíc 
vázacími pásy, 10 x 10 cm, balení 4 ks

26959162 99,-/ 4 ks

18. Upínák zavazadel
provedení pryž, vysoká zatížitelnost, 
odpuzuje vodu, odolný vůči oděru

11158274 délka 60 cm 69,-
11158281 délka 80 cm 79,-

19. Upínací oko 
25 mm

20563918 89,-
20. Zakládací klín
rozměry: 100 x 230 x 90 mm, 
ideální pod kola automobilů  
či přívěsů, vysoce kvalitní plast

26204835 139,-
21. Plochý hák 
54 x 13 mm, balení 2 ks

20563501 59,-/ 2 ks

Vázací popruhy

od 259,- 

od 599,- 

od 419,- 

11 – 15

5 – 101 – 4

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

16 17
18

21

20557692

11158054

26959162 20561921

11158274

20563918

20563501

26204835

11158016
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Stěhování Renovace Řemeslné práce

Často je stěhování nebo nastěhování do 
prvního bytu také počátkem kutilské vášně 
při zlepšování domova. Aby to již na začátku 
neskončilo frustrací, měl by být kufr na 
nářadí skutečně univerzální s dobrou výbavou 
různého nářadí a nástrojů. Při vašem kutilství 
budete také potřebovat mnoho z následujících 
základních nářadí:

� křížové a ploché šroubováky – nejlépe jako 
sadu v několika velikostech

� zámečnické kladivo

� kombinované kleště, kleště na štípání  
drátu a hasák

� sada nástrčných klíčů

� pila ocaska nebo multifunkční pila

� výsuvný nůž

� měřicí pásmo / metr a vodováha

� imbusový klíč v několika velikostech

� výběr šroubů, hmoždinek, hřebíků

Každý, kdo doma pravidelně provádí různé 
renovační práce, může investovat do kom- 
plexnější sady nástrojů. Protože zejména 
menší kosmetické opravy obvykle přicházejí 
nečekaně a pak je nutné je provést přímo. Je 
dobře, když v tomto případě máte doma nejen 
základní sadu nářadí z levého sloupce, ale  
i specializovanější vybavení:

� sada klíčů na šrouby / očkových klíčů

� zkoušečka napětí

� kabelové vázací pásky

� malířské vybavení (štětec, malířský váleček, 
odkapávací mřížka atd.) – ideálně  
v samostatné schránce, aby nedošlo ke 
znečištění kufříku na nářadí

� špachtle a sada injektážní směsi na spáry 
nebo tmel

� pilka na kov, dláta a japonská pilka

� brusný papír s různými velikostmi zrna

� montážní lepidlo / izolační páska / obou- 
stranná lepicí páska

� tesařská tužka a popisovač odolný vodě

Opravy v domácnosti vám nestačí? Chcete, 
aby vašim koníčkem bylo vytváření věcí, 
chcete si vyhrát a dělat řemeslné práce? Pak 
je nutná dobře vybavená dílna a především 
dobře vybavený a roztříděný kufr na nářadí. 
Již máte základní vybavení nářadím a nářadí 
pro renovace. Ale pro rozsáhlejší práce, jako 
je například výroba nábytku nebo renovace 
starého nábytku, potřebujete speciální  
vybavení:

� sada šroubováků pro všechny typy šroubů  
a vrutů (včetně např. Torx)

� výběr kladiv (např. pryžové kladivo, kladivo  
s měkkým čelem nebo kladívko  
s vytahovačem hřebíků)

� kompletně vybavená sada kleští

� sada sekáčů a dlát, sada rašplí / pilníků, 
hoblíky a řezbářské nože

� rozsáhlá sada vrtáků a speciální šroubovací 
nástavce, jako je Forstnerův vrták pro ploché 
otvory / sukovník nebo kruhová pila na otvory

� sada ručních pil

Které vybavení kufru pro jaké účely?
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Boxy, kufry a brašny na nářadí

4. Taška na nářadí
objem 22 / 33 l, 6x vnitřní otevřená kapsa, 3x / 4x přední  
otevřená kapsa, 1x přední kapsa na zip, 3x / 4x zadní otevřená kapsa  
a 1x držák svinovacího metru, vetší taška má i 2x postranní kapsu  
a poutko na vodováhu, polstrovaná poutka a ramenní popruhy

4a 30201536 14 kapes 649,-
4b 30205501 18 kapes 849,-

1. Velká taška na nářadí
objem 49 l, 3x přední kapsa, 1x zadní otevřená 
kapsa, 1x velká postranní kapsa, 8x vnitřní poutko 
na ruční nářadí, 4x vnitřní otevřená kapsa, 1x vnitřní 
kapsa, polstrovaná poutka a ramenní popruhy

1a 30164392 bez koleček 1.189,-
1b 30164408 s kolečky 1.390,-

3. Otevřená taška na nářadí
objem 17 / 38 l, 3x vnitřní poutko na ruční nářadí, 
5x vnitřní elastický popruh, 3x přední kapsa, 1x velká 
postranní kapsa, 1x držák na svinovací metr, vetší taška 
má i 1x kapsa se zipem, 4x zadní kapsa, polstrovaný 
ramenní popruh, nerezová tyč s měkkou rukojetí

3a 30199950 13 kapes  690,-
3b 30199154 18 kapes 1.090,-

2. Batoh na nářadí
s kolečky, teleskopická rukojeť v 52 cm, vč. organizéru  
na nářadí (bez nářadí), polstrované popruhy, rozměry:  
19 x 36 x 47 cm

30196483  1.490,-

5. Taška na nářadí
objem 25 l, HD nylonové a zesílené popruhy, 1 přední 
kapsa, nosnost 25 kg, rozměry: 25 x 27 x 20 cm

30301542  649,-

1b

1b

3a

4a

3b

3b

4b

4b

4a

2

2

5

1a

Všechny produkty na této straně jsou dodávány bez vyobrazeného obsahu.

30164392 30196483

30199154

30205501

30301542
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6. Kufr na nářadí
rozměry: 48,5 x 29 x 24 cm, průhledné 
organizéry ve víku, kovové přezky, rukojeť 
z termoplastické gumy

28155850 890,-

8. Brašna na nářadí
rozměry: 49 x 26 x 25 cm, s ramenním 
popruhem, kůží zesílené hrany a rohy

21975899 799,-

5. Kufr Formula S600 Carbo Alu
rozměry: 54,7 x 27,8 x 27,1 cm, organizéry 
ve víku, s hliníkovými uzavíracími klipy, 
hluboká vyjímatelná vanička na nářadí, 
hliníková rukojeť

23126277 598,-

3. Kufr Titan Plus
rozměry: 49,6 x 25,8 x 24 cm,  
3 průhledné organizéry ve víku, kvalitní 
plastová rukojeť, možnost uzamknutí 
víka zámkem (není součástí balení), 
vyjímatelná vanička na nářadí

28981505 399,-

9. Batoh na nářadí
objem 20 l, pevný batoh pro snadnou 
přepravu nářadí, odolný materiál, 
mnoho kapes a přihrádek, ergonomicky 
vyztužená záda pro pohodlnou přepravu, 
oddělené prostory pro nářadí a notebook

23909423  1.190,-

7.  Kufr na nářadí s odnímatelným  
19“ organizérem

rozměry: 56 x 32 x 25 cm, široká kovová 
rukojeť, organizér se připevní k přepravce 
dvěma robustními kovovými přezkami, 
přepravku a organizér lze používat  
i samostatně

22098939 999,-

4. Kufr QBRICK System Pro 500 / 600
materiál: plast, pevná konstrukce, 
prachuodolný a voděodolný, organizéry 
ve víku, hluboká vyjímatelná vanička  
na nářadí
rozměry: 45 x 26 x 24 cm, bez vyobrazení 

28851839 598,-
rozměry: 54,5 x 27 x 24,6 cm

28839428 689,-

2. Kufr na nářadí
rozměry: 40 x 20 x 20 cm, 2 organizéry 
ve víku, vyjímatelná vanička na nářadí, 
kovové přezky

23125265 249,-

1. Voděodolné kufry uzamykatelné
stabilní voděodolné a prachuvzdorné kufry (IP67) s automatickým přetlakovým ventilem, měkčená rukojeť, nylonové panty a čepy, poutka pro uchycení visacích zámků, zavírání na 2 přezky

Max 300, rozměry: 33,6 x 30 x 14,8 cm

22643311 1.390,-
Max 430, rozměry: 46,4 x 36,6 x 17,6 cm

22636940 1.790,-
Max 505, rozměry: 55,5 x 42,8 x 21,1 cm

22637378 2.990,-

Všechny produkty na této dvoustraně jsou dodávány bez vyobrazeného obsahu.

Systém QBRICK One  
naleznete na straně 102.

22643311

23125265

28981505

23126277

28851839

28155850

22098939

21975899
23909423

22636940 22637378
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3. Děrovaná stěna 3dílná
rozměry: 60 x 120 cm, poskytuje přehledně uspořádané 
nářadí, pro rychlý přístup k požadovanému nástroji,  
z ocelového plechu

11140718 990,-

5. Organizér 38051
rozměry: 36,5 x 9,6 x 29 cm, 3 pevné a 4 variabilně 
zásuvné přihrádky, s pohyblivým madlem,  
s transparentním víkem a integrovanou rukojetí

11147986 369,-

8. Organizér Profi
rozměry: 41,5 x 5,4 x 33,7 cm, 25 vyjímatelných boxů, 
nerozbitné, vysoké transparentní víko drží jednotlivé 
boxy

20267308 568,-

7. Organizér 600 HD MIX
rozměry: 60 x 11 x 39 cm, libovolně nastavitelné 
přihrádky, s transparentním víkem a integrovanou 
rukojetí

24915803 859,-

9. Organizér
rozměry: 44,6 x 7,4 x 35,7 cm, 10 vyjímatelných 
přihrádek, víko odolné proti poškrábání a nárazům, 
robustní rukojeť

20639402 659,-

1. Organizér
vyjímatelné přihrádky, vhodný pro montáž na stěnu,  
rám odolný proti zlomení
rozměry: 15 x 22 x 36 cm, 9 zásuvek

20266156 415,-
rozměry: 36 x 15 x 22 cm, 30 přihrádek

20264822 445,-

4. Organizér
23 / 46 vyjímatelných plastových boxů,  
rukojeť pro pohodlné přenášení
rozměry: 44 x 34 x 7 cm, bez vyobrazení

11141676 899,-
rozměry: 44 x 34 x 13 cm

11141724 1.499,-

2. Organizér P29
rozměry: 13 x 41 x 31 cm, 29 zásuvek, průhledné zásuvky, 
zásuvky jsou zajištěny proti vypadnutí

11147797 569,-

 od 239,-

Produkt Rozměry (š x v x h) Označení

SortMasterSortMaster 43 x 33 x 9 cm43 x 33 x 9 cm 2038110120381101

SortMaster  SortMaster  
JuniorJunior

29,2 x 37,5 x 6,7 cm29,2 x 37,5 x 6,7 cm 2053634520536345

6.  Flexi organizér SortMaster a organizér  
SortMaster Junior*

rozdělovače jsou libovolně přizpůsobitelné, speciální 
konstrukce víka – žebra na víku zapadají do rozdělovačů 
v organizéru, víko dodatečně uzamyká přihrádky  
a chrání jejich obsah, 3 organizéry SortMaster Junior lze 
spojit do jednoho organizéru

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

20264822 11147797 11140718

11141676

11147986

20381101

20639402

2026730824915803



102 www.bauhaus.cz

PROFI úložný systém QBRICK System One

Všechny produkty na této dvoustraně jsou dodávány bez vyobrazeného obsahu.

1. Systém organizérů QBRICK One
plastový organizér QBRICK, ideální pro skladování a organizaci nářadí, 
stohovatelný, organizér je možné propojit s dalšími produkty QBRICK 
System One
velikost M, rozměry: 26,5 x 36,5 x 7,7 cm, 6 zásuvek
28851565   449,-
velikost L, rozměry: 37,9 x 53,1 x 7,7 cm, 12 zásuvek
28851556 659,-
velikost XL, rozměry: 38,7 x 58,2 x 7,7 cm, 12 zásuvek
28851547 959,-
Systém kufrů QBRICK One
každý modul sestavy lze používat i samostatně, pevná konstrukce, 
prachuvzdorný a voděodolný
2. Kufr 200 Profi
objem 15,5 l, nosnost až 50 kg, nastavitelné rozdělovače, organizéry ve 
víku s průhlednými kryty, dvě madla, rozměry: 58,5 x 38,5 x 19 cm

25649497 999,-
3. Kufr 350 Profi
objem 38 l, nosnost až 120 kg, organizéry ve víku, dva děliče ve vnitřní 
části kufru, rozměry: 58,5 x 38,5 x 32 cm

25658305 1.250,-
4. Kufr 450 Profi
objem 52 l, nosnost až 50 kg, organizéry ve víku, možnost využití jako 
pracovní plošiny, rozměry: 58,5 x 38,5 x 42 cm

25655740 1.529,-
5. Kufr One cart
objem 50 l, nosnost až 100 kg, dva organizéry pro přehledné 
uložení drobného materiálu, možnost využití jako pracovní plošiny, 
teleskopická rukojeť, rozměry: 58,5 x 38,5 x 32 cm

28539241 1.990,-
6. Kufr Longer
objem 50 l, nosnost až 50 kg, tři děliče ve vnitřní části kufru,  
vč. velkých koleček, rozměry: 63,5 x 24,5 x 23 cm

26149176 1.990,-
7. Podvozek
nosnost 100 kg, 2 kolečka s možností aretace, 2 velká pogumovaná 
kola, klipy a západky na zabezpečení kufrů, rozměry: 51 x 74,6 x 18 cm

25656600 1.190,-

1

2

1

1

2

3

4

7

3

5

6

Výhody:
� modulární systém

� vyrobeno z vysoce  
odolného plastu 

� udržuje strukturu a pořádek

� nacvakávací připojení  
pro snadný přenos

� vysoká odolnost proti 
nárazům, prachu, vodě, 
mrazu

28851565

26149176
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Kufry na nářadí PRO-STACK
robustní, stohovatelný, stohovatelný  
s dalšími boxy PRO-STACK, každý modul 
sestavy lze používat i samostatně
1. Kufr na nářadí se zásuvkou
objem 9,5 l, 6 vyjímatelných přihrádek, 
rozměry: š 43 x v 17,5 x h 31,5 cm

22871963 1.190,-
2. Kufr na nářadí se dvěma zásuvkami
objem 8 l, rozměry:  
š 44 x v 14,5 x h 33 cm

22876409 1.540,-
3. Kufr na nářadí combo
objem 21,5 l, 2 přihrádky na drobné díly, 
rozměry: š 44 x v 33,7 x h 33 cm, obsahuje 
kufr viz pozice č. 2 + kufr na nářadí

22867777 1.990,-
4. Kufr na nářadí hluboký
objem 23 l, s vyjímatelnými přihrádkami, 
rozměry: š 44 x v 30 x h 33 cm

22875035 890,-
5. Podvozek
rozměry: š 48,6 x v 18,1 x h 43,6 cm,  
nosnost 100 kg, otočná kolečka s brzdou

22854663 1.540,-

1

2 3

3

10

9

4

5

8. Pojízdný kufr na nářadí
objem 50 l, kovové přezky a výsuvná 
rukojeť, velká kolečka, přenosná 
přihrádka, nosnost 40 kg, rozměry:  
š 67 x v 40,5 x h 34,5 cm

25488238 1.490,-

3dílná

3dílná

PROFI úložné systémy pro řemeslníky

6. Sada kufrů 3 v 1
celková nosnost 50 kg, kolečka  
o ∅ 17 cm, stohovatelný s dalšími 
boxy T-STAK, silné a odolné kovové 
uzávěry a panty, vhodný do garáží  
a dílen, očká pro uzamčení boxů, 
každý modul sestavy lze používat  
i samostatně, skládá se z:
6a)  kufr s rukojetí, na skladování 

elektrického nářadí, objem 14 l, 
rozměry: š 44 x v 19 x h 33 cm

6b)  organizér s 7 přihrádky, 
průhledné a nárazuvzdorné víko, 
rozměry: š 44 x v 12 x h 33 cm

6c)  kufr na kolečkách, odnímatelná 
přihrádka na drobné nářadí  
a příslušenství, teleskopická rukojeť, 
rozměry: š 44 x v 31 x h 32 cm

25713444  3.390,-/ sada

6b

6b

6c

6a

8

10. Brašna na nářadí na kolečkách
objem 70 l, výsuvné madlo, kapsy, 
rozměry: š 46 x v 33 x h 45 cm

23859236 998,-

9. Pojízdný kufr na nářadí PRO-STACK
kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení kufru 
visacím zámkem, výsuvná teleskopická rukojeť, 
odolná 7" kolečka, stohovatelný v systému PRO-STACK 
rozměry: š 44 x v 31 x h 32 cm, nosnost 30 kg 

24866105  1.759,-

12. Dílenský vozík  
4 zásuvky, uzamykatelný, protiskluzová 
podložka na horní desce, max. nosnost 
vozíku 270 kg, zásuvky na pojezdech, 
2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou, 
rozměry: š 68 x v 86 x h 46 cm

25269354   5.450,-

13. Přídavný box  
kovová nástavba 27", 4 zásuvky na 
pojezdech, uzamykatelná nástavba, 
vyklápěcí horní víko

25269345    3.090,-

11. Dílenský vozík FatMax Cantilever
rozkládací, 4 boxy, jeden extra 
hluboký na stroje, velmi odolný plast, 
kovový podvozek, rozměry:  
š 55 x v 74 x h 41 cm

20431389 2.870,-

7. Sada kufrů na nářadí
3dílná, obsahuje velký pojízdný 
kufr, dva kufry s vyjímatelnými 
organizéry, rozměry:  
š 67 x v 40,5 x h 34,5 cm,  
š 48 x v 25 x h 25 cm  
a š 32 x v 13 x h 19 cm

26369901 1.799,-/ sada

12

13

11

7

22867777

25713444

2486610525488238

26369901

23859236

20431389

25269345

25269354
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4. Kufr na úhlové brusky Toolbox
pěnová vložka, práškově lakovaný 
povrch, rozměry: š 62 x v 32 x h 16,5 cm

11140969 1.299,-
5. Kufr na horní frézky a okružní pily  
 Toolbox
pěnová vložka, práškově lakovaný 
povrch, rozměry: š 41 x v 28 x h 27,5 cm 

11140945  999,-

Pozice Model / 
objem Velikost (š x v x h) Označení Cena

9. M, 40 l 56,5 x 35,5 x 23 cm 20807670 1.790,-
10. L, 85 l 52 x 41 x 42 cm 20814616 2.690,-
11. XL, 135 l 62 x 52 x 42 cm 20762672 4.450,-
12. XXL, 210 l 102 x 52 x 43 cm na objednávku *

pro přepravu těžký předmětů a hudebního vybavení, konstrukce 
je odolná proti nárazům, pěnové polstrování chrání obsah před 
poškozením

5

Kufry a boxy na nářadí

1

2

3

9

10 11 12

Bedny na nářadí

1 – 3. Transportní bedna ocelová
uzamykatelná pomocí tyče a visacího 
zámku
rozměry: cca š 80 x v 35 x h 45 cm

11141683 1.390,-
rozměry: cca š 90 x v 37 x h 50 cm

11141690* na objednávku
rozměry: cca š 100 x v 40 x h 55 cm

11141700 1.690,-*

Bedny, boxy a kufry

7dílný

8. Rozkládací box na nářadí
se dvěma držadly, práškově lakovaný 
povrch, stabilní, rozměry: 
5dílný  š 43 x v 20 x h 20 cm

11140859 899,-*

7dílný  š 53 x v 25 x h 20 cm

11140907 1.199,-*

7
6

Transportní kufry

6. Kufr na elektro nářadí Toolbox
práškově lakovaný povrch,  
rozměry: š 33,5 x v 23,5 x h 11 cm

11141119 449,-
7. Organizér Sysbox 
vysoce kvalitní, s vyjímatelnými 
plastovými boxy, bezpečnostní blokování, 
práškově lakovaný povrch 
s obsahem 23 plastových boxů,  
rozměry: š 44,5 x v 34 x h 7 cm

11141676 899,-
s obsahem 2x 23 plastových boxů, 
rozměry: š 44,5 x v 34 x h 13,5 cm

11141724 1.499,-

4

85dílný

Všechny výrobky na této dvoustraně jsou dodávány bez vyobrazeného obsahu.

11141700
11140945

11141119

11140859

20814616
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3

1 2

5a 5b

4

6

1. Kufr na nářadí TC Pro
přehledné uložení, vybaven několika síťovanými kapsami a elastickými pásky, tmavý 
povrch s niklovým optickým vzorem, pevný hliníkový rám a motýlkové zámky,  
rozměry: š 50,5 x v 15,7 x h 33 cm

27562147  1.490,-

3. Kufr s rámem 
hliníkový vzhled, pěnové příčky (max.  
6 přihrádek) – individuální možnosti 
skladování, chrání před poškozením, 
chromované přezky, uzamykatelný  
(vč. 2 klíčů), černá rukojeť a ABS, max. 
nosnost 8 kg, vyztužené rohové profily, 
rozměry: cca š 45 x v 36 x h 16 cm

22302409 799,-

4. Kufr BLACK-LINE 
robustní univerzální kufr s variabilním 
vnitřním uspořádáním, stabilní rohové 
profily a přezky, uzamykatelný, držák na 
nářadí ve víku, rozměry:  
cca š 46 x v 33 x h 15 cm 

20649067 729,-

Kufry na nářadí

7. Kufr na nářadí 3 v 1
3dílná sada, robustní a multifunkční, 
lehký, uzamykatelný, s plastovými  
rohy, rozměry:
malý cca š 33 x v 9 x h 21 cm,
střední cca š 38 x v 12 x h 26 cm,
velký cca š 46 x v 16 x h 33 cm

11143100 1.190,-/ sada

3dílný

2. Kufr na vybavení PRO-PILOT
povrch z polyvinylchloridu odolný proti opotřebení i v těžkých podmínkách, s pohodlným 
elastickým držadlem, hliníkový rám s chráněnými rohy, vnitřek potažený měkkou látkou, 
rozměry: š 46 x v 33,5 x h 21,5 cm

20599728  1.350,-

Hliníkové kufry

8. Kufr na nářadí XL 
užitečné odkládací plochy, které se zavřou  
s víkem, variabilní členění i v prostorách 
víka, rozměry: cca š 45 x v 22,5 x h 30 cm 

11145672 1.290,-

6. Univerzální kufr
ideální pro uložení nářadí a fotografické 
výbavy, robustní kryt chrání před nárazy, 
pěnová vložka dobře chrání obsah kufru, 
vložku lze přizpůsobit konkrétnímu 
obsahu, přídavné přihrádky na drobné 
díly, rozměry: š 23 x v 32 x h 15,5 cm

11146145 590,-

8

7

5. Kufr robustní
kovoplastový kufr, pevná konstrukce, možno použít jako stupínek, vyjímatelný organizér 
pro ukládání malých předmětů, nerezové uzavírací přezky s oky pro možné uzamčení 
boxu visacím zámkem, víko je vybaveno drážkou ve tvaru písmene V vhodnou na 
založení trubek, desek nebo latí při řezání 

5a. 23847055  50 x 29 x 22 cm  825,-
5b. 23856769  50 x 29 x 29 cm  999,-

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

23856769

11145672

11143100

11146145

22302409

27562147 20599728

20649067
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127dílná sada nářadí v kufru
ideální vybavení nářadím, sada obsahuje: kleště, šroubovák pro šrouby  
s křížem a drážkou, zkoušečku napětí, vidlicové a očkové klíče 8 – 22 mm, 
přestavitelný klíč, imbusový klíč, sekáč, odizolovací kleště, kapesní svítilnu, 
pilku na kov, 2 přepínací ráčny s kuličkovou aretací a sadami nástrčných klíčů, 
prodlužováky, kladivo, posuvné měřítko, bitové nástavce a mnoho dalšího

27549511 4.490,-

91dílná sada nářadí Basic v kufru
ideální základní vybavení pro nejčastější práce v domácnosti, sada obsahuje: kleště, šroubováky, pilku 
na kov, sadu očkových a vidlicových klíčů 8 – 17 mm, 31dílnou sadu bitů, 16dílnou sadu vrtáků, ráčnu  
a ⅜" nasazovací klíčové nástavce 9 – 20 mm, sadu imbusových klíčů 2 – 10 mm, kladivo, měřicí 
pásmo a mnoho dalšího 

11050114 2.990,-

Sady nářadí

ideální základní vybavení

univerzální

91dílná

127dílná

11050114

27549511
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136dílná sada nářadí VDE v kufru
univerzální a všestranná, sada obsahuje: digitální posuvné měřítko pro 
nejpřesnější práce, pilku na kov, LED lampu, vodováhu, 8dílnou sadu kleští, 
18dílnou sadu šroubováků, kladivo, měřicí pásmo, sadu bitů, metr, sekáče, 
nástrčné klíče, imbusy a mnoho dalšího

27537598 6.990,-

Dílenský vozík s nářadím
TW 1000, 7 zásuvek, 263 dílů,  
celokovový, vhodný do dílen, garáží,  
servisů apod., velmi pevná konstrukce, 
opláštění hran vozíku tvrzeným plastem, 
pracovní deska z odolného plastu s prolisy 
pro uložení drobného materiálu, dvě 
transportní měkčená madla a čtyři velká 
pogumovaná kola, zámek, chrání obsah 
před přístupem nepovolaných osob, boční 
stěny vozíku jsou vybaveny děrovanou 
deskou, na kterou lze pověsit další nářadí 
nebo vhodné držáky či poličky

26629757 10.990,-

160dílná sada nářadí Professional v kufru
profesionální vybavení, sada obsahuje: digitální 
posuvné měřítko pro nejpřesnější práce, pilku  
na kov, vodováhu s laserem, nastavitelný klíč, 
sadu kleští, sady šroubováků, kladivo, měřicí 
pásmo, sadu bitů, LED svítidlo, ráčny s hlavicemi  
s aretací Super-Lock ¼“, ½“, metr, brýle a mnoho 
dalšího

28573036  5.990,-

160dílná

136dílná

263 dílů

vše v jednom

28573036

27537598 26629757
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90dílná sada nástrčných klíčů WIL
½" + ¼"

28919223 4.490,-

50dílná sada nástrčných klíčů WIL
½"

28888262 3.290,-

25dílná sada nástrčných klíčů BL
½"

20728878 1.190,-

32dílná sada nástrčných klíčů
¼"

26930927 1.459,-

72 x DIN

CV
speciální chrom-
vanadiová ocel

�  ergonomická ráčna / volný prostor 
pro úchop 

�  protiskluzová dvousložková  
rukojeť

�  ráčna s aretační mechanikou /  
Super-Lock

�  uvolnění klíčových nástavců 
stisknutím tlačítka

�  přepínací páka s chodem doprava /  
doleva – přestavení 1 prstem

�  ozubení se 72 zuby / robustní  
ráčna / s vysokým utahovacím  
momentem 

�  vyhnutý profil / extrémně vysoký  
a lepší přenos síly

�  klíčové hlavice s rýhováním pro lepší 
manipulaci

�  údaje o velikosti navíc vypálené  
laserem

�  speciální chrom-vanadiová ocel

Na produkty série WPL (Wisent Profi Line) platí záruka 10 let dle našich záručních podmínek.

Sady nástrčných klíčů

90dílná 

50dílná 25dílná

32dílná

Barevný orientační systém:

½" ¼"

26930927

28919223

28888262 20728878
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63dílná sada nástrčných klíčů WDL
½" + ¼"

20728850 1.990,-

71dílná sada nástrčných klíčů WSPL
½“ + ¼“

28937128 2.690,-

61dílná sada nástrčných klíčů
½" + ¼"

23184576 3.690,-

24dílná sada nástrčných klíčů
⅜"

25204337 1.629,-

Na produkty série WDL /  WIL / WSPL platí záruka 5 let dle našich záručních podmínek.

45dílná sada nástrčných klíčů
¼"

25710250 1.290,-

45dílná 63dílná

24dílná24dílná 61dílná

71dílná

24dílná sada nástrčných klíčů

⅜“

26913256 1.669,- 

25710250 20728850 28937128

2318457625204337

26913256
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72 x

DIN

CV
speciální chrom-
vanadiová ocel

Poz. 1 – 3:
•  palcový a metrický 12zubový profil
• klíčové nástavce s rýhováním pro lepší manipulaci
•  údaje velikosti navíc vypálené laserem / chrom-vanadiová speciální ocel
• ergonomická ráčna / volný prostor pro úchop
•  protiskluzová 2komponentní měkká rukojeť s kovovou koncovkou
• uvolnění klíčových nástavců stisknutím tlačítka
• přepínací páka pro pravý / levý chod, přestavení 1 prstem
•  jemné ozubení se 72 zuby – ideální pro práce ve stísněných  

prostorových poměrech, extrémně vysoká životnost při trvalém zatížení
•  kovový kufr

Barevný orientační systém:

½" ¼"

31

3. 46dílná sada nástrčných klíčů WIL
¼“

20731478 1.990,-

2. 45dílná sada nástrčných klíčů WIL
½"

20736765 2.590,-

1. 94dílná sada nástrčných klíčů WIL 
½" + ¼"

20736923 3.990,-

94dílná 45dílná 46dílná

2

20736923 20736765 20731478
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1

Momentové klíče

1. Momentový klíč WIL
přestavitelný momentový klíč se 4hranným pohonem a s funkcí ráčny, pravý / levý 
chod, čtyřhran s aretací pomocí kuličky, dvojitá stupnice s Nm, s průhledítkem  
a s efektem lupy, kontrolované utažení šroubu, ideální pro všechny opravářské  
a údržbářské práce na vozidlech, motocyklech, pro průmyslovou oblast atd., 
momentový klíč je možné dodat s následujícími utahovacími momenty:

11040227 5 – 25 Nm, ¼"  
11040234 5 – 30 Nm, ⅜"  
11040241 20 – 110 Nm, ⅜"  
11040258  40 – 210 Nm, ½"  od 1.390,-

2. Momentový klíč
podle DIN EN ISO 6789 s certifikátem o kalibraci, odchylka 
pouze ±4 % od nastavené hodnoty, schválen jako měřicí 
nástroj pro certifikované podniky a dílny, např. ½" (12,5 mm)  
28 – 210 Nm

11115918 130 Nm  
11115925  350 Nm  1.990,-

3. Momentový klíč s přepínací ráčnou MicroClick MC 100
vysoká přesnost, levý a pravý chod, automatické rychlé 
uvolnění, z kvalitní oceli, poniklovaný a chromovaný, čitelný 
analogový displej ergonomická rukojeť

21963104 6 – 30 Nm  1.859,-
26932385  20 – 100 Nm  2.390,-
21962545  40 – 200 Nm  2.690,-

2

3

11040227

11115918

21963104
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1. Křížový klíč
pro matice kol osobních automobilů, klíč  
z chrom-vanadiové oceli, velikost klíče  
17 x 19 x 21 x 12,5 mm, ½" (12,5 mm)  
vnější čtyřhran pro další nástrčné hlavice

11115523 189,- 

2. Sada klíčů
8dílná, kvalitní ocelový klíč z chrom-vanadiové oceli,  
v praktickém obalu pro jednoduché uspořádaní, oboustranné 
ploché klíče DIN 3110, od 6 x 7 do 20 x 22 mm

25338050 679,- 

3. Sada klíčů
12dílná, z chrom-vanadové oceli, v plastovém držáku, 
oboustranné ploché klíče od 8 – 22 mm

21358357 1.390,- 

Ruční nářadí

vyrobeno
v Německu

Klíče JOKER

4. Joker očkový / otevřený klíč

Velikost klíče 8 
22305745

 
Velikost klíče 10 
21319947

 
Velikost klíče 11 
22305161

 
Velikost klíče 12 
22302816

 
Velikost klíče 13 
21317622

 
Velikost klíče 14 
22308559 od 398,- 

Velikost klíče 15 
22309905 

Velikost klíče 16 
22309914 

Velikost klíče 17 
21317738 

Velikost klíče 18 
22305426 

Velikost klíče 19 
21317747

5. Sada Joker 4
4dílná, velikosti klíčů 10, 13, 17, 19, ve skládací tašce

21317756 1.890,- 

5

8dílná 12dílná

4dílná

4

11115523

25338050 21358357

22305745

21317756
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11

295 – 435 mm

Velikost Označení
6 x 7 mm 11114074
8 x 9 mm 11114081
10 x 11 mm 11114098
10 x 13 mm 11114108
12 x 13 mm 11114115
14 x 15 mm 11114122
16 x 17 mm 11114139
17 x 19 mm 11114146
18 x 19 mm 11114153
19 x 22 mm 11114160
20 x 22 mm 11114177
21 x 23 mm 11114184
22 x 24 mm 11114191
24 x 27 mm 11114201
25 x 28 mm 11114218
27 x 32 mm 11114225
30 x 32 mm 11114232

Nebo je možné je obdržet zvlášť  
v následujících velikostech:

7. Sada dvojitých otevřených klíčů
8dílná, v praktickém plastovém boxu,  
DIN 3110, velikost klíče 6 x 7 – 20 x 22 mm

11114263 559,- 

8. Nastavitelný klíč
univerzální klíč pro rychlou opravu s nastavi-
telnou stupnicí, v 6 velikostech od 4" do 15", 
např. 10" (1 – 30 mm)

11114304 369,- 

11. Ráčnový klíč
72 zubů, velmi vysoký točivý moment, patentovaný ráčnový mechanismus 
vyroben ze speciální oceli, 6 mm

22111544 349,-
12. Ráčnový klíč 4 v 1
zahrnuje 70 % všech utahovacích aplikací, patentovaná převodovka,  
velikost klíče 10 x 13 x 17 x 19 mm

20492429 709,-
13. Nástrčné klíče
všechny rozměry v absolutní průmyslové kvalitě, např. na čtyřhran ½“  
(12,5 mm), velikost klíče 10 mm

11116728 65,- 

Značková kvalita
MATADOR nástrčné klíče

� kvalitní chrom-vanadiová ocel

� vyražená značka (nikoliv pouze vypalovaná 
laserem) pro trvalé označení velikosti

� dvojitý profil Smart-Drive na šestihran 
– chrání šroub a ráčnu

� nanesená superchromová vrstva, ochrana  
proti korozi i při extrémním zatížení

� dvojitá nanesená vrstva zvenku a zevnitř, 
nepřenáší žádnou rez z hlav šroubů

� rýhovaná zóna pro rychlé otáčení rukou

12 13

9. Ráčna kloubová přepínací
¼", vysoce kvalitní zpracování,  
díky spoji je zvlášť vhodná pro těžko 
přístupná místa, délka 120 mm

20268383 525,- 

6. Sada dvojitých očkových klíčů
8dílná, v praktickém plastovém boxu,  
DIN3110, velikost klíče 6 x 7 – 20 x 22 mm

11114940 839,- 

10dílná

4 v 1

10. Ráčna s teleskopickou rukojetí
½", délka 31 cm, z chrom-vanadiové oceli

21354975 889,-

14. Sada nástrčných klíčů Torx
10dílná, ½“, z chrom-vanadiové 
oceli, pro povolování a utahování 
šestihranných matic

25201912 799,-

8dílná 8dílná

11114940

11114304 20268383

22111544 20492429

11116728 21354975

25201912

11114263
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FINE
TOOTH

FLEXIBLE
HEAD

SPEED

Speciální ráčny ZYKLOP SPEED

Nástrčné klíče
Hex-Plus 
Feature

3. 8000 A 
Wera Zyklop Speed ¼"

20378635* 
8000 C 
Wera Zyklop Speed ½"

20385705*  
4. Adaptér na bity
pro upínání bitů, Wera 
Zyklop Speed ¼“

20381952 369,-

5. Sada Kompakt
26dílná, Wera Zyklop Speed 
¼“, sada s ráčnou

20736367 2.290,-

3

4

5

6

1. Ráčna kloubová přepínací
extrémně jemná, silná, ergonomická, průmyslová kvalita, s pohonem ½" z chrom-vanadiové oceli,  
s praktickým závěsným otvorem, větší točivý moment než vyžaduje DIN např. ½" (12,5 mm) > 750 Nm

26557335 990,- 

25 %
úhel natočení je o 25 % menší a je jen 4°, 
takže spolu s inovativní technologií  
90 zubů se dá lehce pracovat i ve 
stísněných prostorech

50 %
točivý moment je až o 50 % větší, než požaduje 
DIN (např. ½" (12,5 mm) > 750 Nm), dokáže 
povolit i ty šrouby, kde jiné nářadí již přestalo 
fungovat

Max. 
ergonomické držení díky vícesložkové rukojeti, lepší 
než standardní jedno- nebo dvousložkové rukojeti, 
optimálně přizpůsobený tvar, ergonomická  
a pohodlná opěrka palce

2. Sada Tool-Check Plus
39dílná, 1 ruční držák, 28 bitů, 1 držák bitů Rapidaptor,  
1 adaptér 870/1 pro nástrčné hlavice (¼"- šestihran  
na ¼"- čtyřhran), 1 ráčna s bity Wera, 7 nástrčných hlavic

22988544 1.750,- 

2

6. Sada Kompakt Vario
17dílná, Wera Speed ¼“, sada 
s ráčnou

20736349 1.690,-

7.  Sada nástrčných klíčů  
s kulovou hlavou

9dílná, vel. 1,5 – 10 mm, 
25° úhel sklopení,  
v plastovém držáku

20268675    449,- 

9.  Sada nástrčných klíčů  
Multicolour

9dílná, vel. 1,5 – 10 mm,  
metrické, povrch BlackLaser, 
obsahuje: SW1.5, SW2.0, SW2.5, 
SW3.0, SW4.0, SW5.0, SW6.0, 
SW8.0, SW10.0 

22972413 759,-

8.  Sada inbusových  
klíčů Color

9dílná, vel. 1,5 – 10 mm, 
chrom-vanadová ocel, 30° úhel 
sklopení, v plastovém držáku

26039161 364,-  

Kraftform Micro

Ještě větší výběr na www.bauhaus.cz a přímo v našich odborných centrech.

39dílná

9dílná 9dílná

9dílná

26dílná

17dílná
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20378635

20381952
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22988544

20268675

26039161 22972413
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1. Kontakt sprej
400 ml, sprej na čištění kontaktů 
všeho druhu, chrání třecí plochy, 
rozpouští zoxidované vrstvy, špínu, 
mastnotu a rez, vytěsňuje 
vlhkost a vodu a obnovuje 
nízký přechodový odpor

22625629 149,-

2. Uvolňovač šroubů a rzi
400 ml, přípravek je určen k odstra-
nění rzi na kovových částech strojů, 
trubek a plechů, vytváří ochrannou 
vrstvu a přispívá k renovaci materiálu

22632726 175,-

4. Silikonový sprej
400 ml, vysoce kvalitní silikonové 
mazivo, které nešpiní, poskytuje 
kvalitní mazací vlastnosti, nepřita-
huje nečistoty a chrání před vlhkostí, 
chrání díly před přilepením a lze 
jej použít na vysokotlaká zařízení

25845383 119,-

13. Technická vazelína
400 ml, bílá lithiová vazelína ve spreji,  
s mimořádně dobrou přilnavostí a výdrží 
jak na kovových tak plastových třecích 
plochách, díky speciálnímu složení 
zabraňuje korozi, je voděodolná a sni-
žující obrušování třecích ploch, vhodné 
pro průmysl, řemeslo i domácnost, 
teplotní rozsah použití –18 až +145 ˚C

22497642 299,-

10. Mycí pasta na ruce Solvina
450 g, účinně odstraňuje 
hrubé nečistoty z pokožky, 
díky obsahu glycerinu působí 
příznivě na pokožku

27157303 52,-

14. Technická vazelína
400 ml, ideální pro všechny typy 
ložisek a mechanismů, dlouhodobý 
mazací efekt, nestéká, při použití na kov 
minimalizuje tření, odolná vůči vysoké 
zatížitelnosti, vodě i vzdušné vlhkosti

26565365 159,-

5. Multifunkční sprej BH–40
400 ml, uvolňuje zrezivělé a zatuhlé 
šrouby, matice a další kovové spoje, 
maže visací zámky a zámkové vložky, 
bez silikonu, vhodný pro přesnou 
mechaniku, odstraňuje skřípání 
a vrzání, vytěsňuje vlhkost

25850989 119,-

3. Konzervační olej
400 ml, konzervační olej slouží k ochra-
ně kovových výrobků proti atmosférické 
korozi, vhodný ke konzervaci a mazání 
zbraní, přístrojů, jemných mechanismů 
a náhradních dílů, styčných a kluzných 
ploch, také k uvolňování šroubových  
spojení a ochraně elektrických kontaktů

22627625 119,-

speciální aplikátor pro bodovou i plošnou aplikaci

speciální aplikátor 
pro bodovou  
i plošnou aplikaci

speciální aplikátor pro bodovou i plošnou aplikaci

7.  Pístnice mazací  
s hadicí

300 mm, hadice  
se závitem M10

23066850 678,-

8. Vazelína do pístnice
400 g, víceúčelové  
složení na ošetření  
kovových třecích ploch

23064933 95,-

12. Plastová olejnička
objem nádobky 150 ml

23066841 79,-

9. Vazelína
50 ml, s hubicí  
pro přesnou aplikaci

23069390 49,-

11. Kovová olejnička
objem nádobky 250 ml

23066823 168,-

6. WD-40 Smart Straw Multi
450 ml, pro bodovou i plošnou 
aplikaci, multifunkční sprej maže, 
konzervuje, vytěsňuje vlhkost, uvolňuje 
šrouby, jedinečný způsob aplikace 
přípravku prostřednictvím duální trysky, 
chrání kovy před rzí a korozí

21429606 219,-

Oleje a maziva

1310 147 8 9

11 12

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.
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Kraftform Micro

Sada Kraftform Micro/ 12
12dílná, šroubováky Micro, vysoce 
precizní kvalita výroby Wera je obzvlášť 
nepostradatelná u nejmenších rozměrů, 
díky konceptu 3 zón je možné výrazně 
zkrátit časy šroubování a snížit náklady  
na šroubový spoj

22217239 1.259,- 

Sada Kraftform Kompakt Micro/ 7
7dílná, obsahuje ruční držák Micro,  
6 nástavců, na objednávku,  
bez vyobrazení

22980027 929,- 

Sada Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB
7dílná, rukojeť s funkcí ráčny, 
možnost přepínání pro ještě rychlejší 
šroubování, vybavena 6dílnou sadou 
bitů a rukojetí, pravý / levý chod

20736330 998,-

Sada Kraftform Kompakt Vario 60 RA 
17dílná, rukojeť s funkcí ráčny, vhodná  
pro ruční i strojní pohon, vybavena 16dílnou 
sadou bitů (délka 89 mm) a rychloupínacím 
sklíčidlem, praktická taška pro uchycení  
k opasku nabízí bezpečnou úschovu nářadí  
a jeho nošení s sebou, pravý / levý chod

20736349 1.690,- 

12dílná

7dílná

17dílná

Rukojeť flexibilní
rukojeť pro různé bity s pružnou stopkou

20817271 469,- 

Rukojeť se zásobníkem
rukojeť s integrovaným zásobníkem bitů se 6 bity, plochý: 
5,5, 1,2 x 6,5, Phillips: PH 1, PH 2, Pozidriv: PZ 1, PZ 2 

20817262 549,- 

 3,5 x 100 mm 
20828103

 5,5 x 125 mm 
20827368

 PH 0 x 60 mm 
20827757

        PZ 1 x 80 mm 
20826082

 TX 10 x 80 mm 
20827395

 TX 20 x 100 mm 
20819718

 TX 30 x 115 mm 
20819736

 PH 2 x 100 mm 
20828307

 4,0 x 100 mm 
20826277

 6,5 x 150 mm 
20827687

 PH 1 x 80 mm 
20826295

        PZ 2 x 100 mm 
20827386

 TX 15 x 80 mm 
20827696

 TX 25 x 100 mm 
20819727

Dílenský šroubovák*
s dvoukomponentní rukojetí pro jistý úchop

TORX

Křížový

Plochý

od 89,- 

od 79,- 

od 85,- 

Šroubovák VDE*
kvalitní izolace dříku chrání před úrazem elektrickým  
proudem

 2,5 x 80 mm 
20822363

 3,0 x 100 mm 
20821689

 4,0 x 100 mm 
20821670

 PH 2 x 100 mm 
20822354

 PH 0 x 80 mm 
20822910

        PZ 1 x 80 mm 
20822929

 3,5 x 125 mm 
20822938

 5,5 x 125 mm 
20821661

 PH 1 x 80 mm 
20821999

        PZ 2 x 100 mm 
20823302

Křížový

Plochý

od 95,- 

od 125,- 

Šroubovák s dřevěnou rukojetí*
klasické tradiční provedení

 4,5 x 90 mm 
20819745

 9,0 x 150 mm 
20828714

        PZ 1 x 80 mm 
20826879

 7,0 x 125 mm 
20828705

         PZ 2 x 100 mm 
20828909

Křížový

Plochý

od 115,- 

od 109,- 

Ještě větší výběr na www.bauhaus.cz a přímo v našich odborných centrech.

Šroubováky

Vytahovač poškozených šroubů Screw IT
zarazte do hlavy šroubu a vyšroubujte šroub, uvolní téměř 
všechny poškozené, nevytvrzené a dokonce zrezivělé 
šrouby M2,5 – M6, s dvoukomponentní rukojetí 

24768098 299,- 

20736349

20736330

22217239

22980027

20819745

20817271

20817262 24768098

20822363

20828103
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Sady šroubováků

Sada šroubováků 1367 / 5, 5dílná
vícesložková rukojeť  
s označením a šestihrannou  
ochranou proti odvalení,  
TORX: TX 10 x 80 mm,  
TX 15 x 80 mm,  
TX 20 x 100 mm,  
TX 25 x 100 mm,  
TX 30 x 115 mm

22300494 389,-

Sada šroubováků, 12dílná
pro větší přenos síly při vynaložení 
minimálního úsilí, šetří celý kloubní 
systém ruky i při trvalém zatížení,  
v souhře s dalšími technickými  
a praktickými výhodami tohoto produktu, 
jako např. zdrsněná špička ostří pro lepší 
usazení ve šroubu a vícesložková rukojeť, 
jsou tyto šroubováky ideální volbou pro 
ruční šroubování, kromě toho značení 
rukojeti usnadňuje hledání a třídění 
nářadí, drážka: 2,5 x 80 mm;  
3,5 x 100 mm; 4 x 100 mm;  
5,5 x 125 mm; 6,5 x 150 mm,  
TX: 15 x 80 mm; 20 x 100 mm;  
25 x 100 mm, PZ: 1 x 80 mm;  
2 x 100 mm, PH: 2 x 100 mm

20828316 979,- 

Sada šroubováků, 6dílná
zvýšená antikorozní 
ochrana, izolované VDE 
čepele pro bezpečnou 
práci, vícesložková rukojeť 
urychluje práci, plochý;  
2,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 
5,5 x 125 mm; PH;  
0 x 60 mm; 1 x 80 mm;  
2 x 100 mm; 1x nosná 
konstrukce

22547705 299,-

Sada šroubováků  
1334 / 1335 / 1355 / 5, 5dílná
vícesložková rukojeť   
s označením a šestihrannou  
ochranou proti odvalení,  
vhodné pro šrouby s drážkou  
a křížovou drážkou  
PHILLIPS-Recess, plochý:  
4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm,  
6,5 x 150 mm; PZ:  
1 x 80 mm, 2 x 100 mm

22302393 429,- 

Sada šroubováků  
1334 / 1335 / 1350 / 5, 5dílná
vícesložková rukojeť  
s označením a šestihrannou  
ochranou proti odvalení,  
plochý: 4 x 100 mm,  
5,5 x 125 mm,  
6,5 x 150 mm;  
PH: 1 x 80 mm, 2 x 100 mm

22309154 419,- 

12dílná

5dílná 5dílná 5dílná

6dílná

Sady včetně nástěnného držáku

Sada Kraftform Plus 
6dílná, se špičkou  
Lasertip proti vyklouznutí

11118740 798,- 

Sada šroubováků s funkcí sekáče 
6dílná, pro šroubování, sekání  
a dlabání

11118733 959,- 

HEXAGON
BOLSTER

6dílná 6dílná

Sada Kraftform 12 XXL 
12dílná, obsahuje: šroubovák VDE, zkoušečka napětí, šroubovák se špičkou,  
šroubovák s funkcí sekáče, šroubovák se špičkou Lasertip PH / PZ, 2x nástěnný držák 

20429001 1.459,-

Sada Kraftform Plus VDE 
7dílná, se špičkou Lasertip proti  
vyklouznutí, kusová zkouška při 10000 V

11118757 859,- 

VDE
TOOL

HEXAGON
BOLSTER

VDE
TOOL

12dílná

7dílná

22300494 22302393 22309154

22547705

20828316

11118757

20429001

11118740

11118733
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Vytahování, ohýbání, uchopení, oddělování. 
Kombinované kleště dokážou všechno a nesmí 
chybět v žádné skříňce na nářadí. Všestranné 
nářadí je k dispozici v různých délkách a různých 
tvrdostích břitů. Je to nezbytný nástroj jak pro  
profesionály, tak i v dílně kutila.

Kleště na štípání drátů slouží ke stříhání  
a oddělování drátů. Velmi často se používají  
při elektro-instalačních pracích. Pomocí těchto 
kleští lze odstraňovat izolaci s milimetrovou přes-
ností. Větší kleště snadno oddělují i tlusté dráty 
nebo také např. větve na zahradě.

Štípací kleště mimo jiné pomáhají vytahovat 
hřebíky nebo svorky a usnadňují odštípnutí 
drátů.  Díky nekomplikované manipulaci s malým 
vynaložením síly lze provádět také různé montážní 
práce, jako např. zkracovat / odštípnout, kroutit  
a fixovat různé součásti.

Od odpojování přes zkracování až po vytahování. Existuje jen velmi málo činností, které dobré kleště nezvládnou.  
Poskytneme vám stručný přehled o tom, jaké druhy jsou k dispozici, na co byste měli při nákupu dbát, co je 
důležité při péči o toto nářadí, a mnoho dalšího.

Kombinované kleštěKleště na štípání drátůŠtípací kleště

Univerzální nástroj
Správné kleště pro každý problém:

�  pomocí krimpovacích kleští spojíte („krimpujete“)  
dohromady různé kabely (například telefonní  
nebo opravné / propojovací kabely)

�  kleště typu „papoušek“ jsou užitečné pro zvětšování  
otvorů v dlaždicích, např. pro elektrické zásuvky

�   díky svému tvaru mohou telefonní kleště nebo kleště  
se zúženými konci zachytit i ty nejmenší předměty

�  k montáži armatur nebo k rychlému uvolnění  
šroubových spojů jsou vhodné instalatérské kleště

Výhody:
�	robustní nástroj odolný proti mechanickým 

zatížením

�	pryžová rukojeť má protiskluzový účinek

�	dobře se ovládají i pouze jednou rukou

Výhody:
�	perfektní nástroj pro uchopení a stříhání

�	velmi přesné

�	optimální přenos síly

Výhody:
�	všestranně použitelné

�	snadné použití

�	vysoká odolnost proti opotřebení

Přehled kleští
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Co nesmí chybět
Některé kleště by měly být vždy k dispozici pro 
drobné práce v domě nebo pro opravy. Samozře-
jmě jsou na prvním místě kombinované kleště, 
běžně nazývané kombinačky. Multifunkční nástroj 
kombinuje štípací kleště a instalatérské kleště  
a lze je také použít pro elektrikářské práce. Pevné 
přidržování hřebíků je stejně snadné jako stříhání 
kabelů nebo drátů. Pokud se s druhým případem 
setkáváte častěji, je vhodné si zakoupit kleště na 
štípání drátů. Kleště pro hrubé stříhání, stříhají 
téměř vše, ale lze je použít ve správném provedení 
také pro přesné práce, jako jsou elektro-instalační 
práce, výroba modelů nebo činnosti v oblasti 
přesné mechaniky.

Bezpečnost především
Bez ohledu na to, pro které kleště se rozhod-
něte, si před nákupem vyjasněte zamýšlený 
účel použití a věnujte pozornost našim kritériím 
kvality (viz rámeček s informacemi). Pro práci 
pod elektrickým napětím (střídavé nebo ste-
jnosměrné napětí) je nezbytná izolace rukojetí. 
Kleště by měly být také odzkoušeny podle normy 
DIN.

Nadčasové klasické nářadí
Slovo kleště je odvozeno zřejmě od slova klestit, 
čili upravovat ořezáváním, osekáváním. Již ve 
starověkém Egyptě byl používán praktický nástroj 
pro přepravu horkých předmětů, dnes se již bez 
nich neobejde jakákoliv sada nářadí – tento jed-
noduchý, ale efektivní princip pákového efektu, 
využívají jak řemeslníci, tak i kutilové. V závis-
losti na druhu kleští existují různé typy kloubů 
a kloubových ramen. U přiloženého kloubu leží 
obě poloviny kleští (ramena kleští) na sobě bez 
vybrání, zatímco u vloženého kloubu má každé 
rameno kleští vybrání až do poloviny profilu.  
U takzvaného prostrčeného kloubu je v jednom 
rameni kleští štěrbina, skrze kterou je druhé 
rameno kleští prostrčeno.
 
Máte na výběr
V případě asi 100 různých existujících typů kleští 
se snadno ztratí přehled. V zásadě lze každé 
kleště přiřadit do jedné z následujících šesti 
kategorií. Uchopovací nebo přidržovací kleště, 
štípací nebo oddělovací kleště, kleště pro krim-
pování nebo tvarování, kombinované kleště, 
multifunkční kleště a speciální verze.

Správná údržba čelistí
Pokud jsou řádně očištěny a uloženy, budou 
vás vaše kleště doprovázet po celý život  
a budou vám věrně sloužit. Kromě toho je síla 
potřebná pro práci s dobře udržovaným nástro-
jem nižší, což minimalizuje riziko sklouznutí 
nebo ujetí. Doporučujeme pravidelné čištění 
jemným olejem s čisticími přísadami (například 
WD 40), abyste zabránili rezivění nebo usazo-
vání zbytků. Kleště by měly být uchovávané  
a chráněné před vlivy prostředí.

Pro snadné odizolování elektrických kabelů  
a pro oddělení plastu a pryže od drátu nebo 
lanka kabelu. Nejen v elektrotechnice, ale 
také pro použití v oblasti kutilství. První volba  
pro kabely s izolací z PVC.

Instalatérské kleště, známe také jako sikovky, 
povolují matice a šrouby a jsou určeny pro 
opravy vodovodního potrubí, topení atd. Rýho-
vání čelistí drží trubky a vsuvky / objímky pevně 
a bezpečně proti sklouznutí, materiál zůstává při 
otáčení nepoškozený.

Pro stříhání kovových tyčí, šroubů, drátů, 
svorníků, hřebíků nebo jiných součástí – střihači 
svorníků neodolá téměř žádný materiál. Na 
rozdíl od rozbrušovacích pil nebo zkracovacích 
kotoučových pil nevznikají při práci žádné jiskry, 
což snižuje riziko nehod.

Kleště na stáhnutí izolace 
(z vodičů)

Instalatérské kleště Štípací kleště  
(z betonářské oceli)

Při nákupu kleští věnujte 
pozornost
Jaká kritéria by měly kvalitní kleště 
splňovat?

Důležité je následující:

�  pohodlná manipulace: ergonomicky  
tvarované rukojeti zajišťují bezpečné 
držení a snižují riziko sklouznutí

�  přesnost: čelisti nebo řezné hrany jsou 
vzájemně rovnoběžné, při zavírání  
na sebe přesně dosedají a nezanechávají 
žádné mezery

�  bezpečnost: rukojeti nastavitelných kleští 
(např. instalatérské kleště) nikdy nesmí 
umožnit jejich zmáčknutí natolik, aby 
sevřely vaše prsty

Výhody:
�	umožňují přesnou práci na kabelech

�	ideální pro těžko přístupná místa

�	vhodné také pro kutily a radioamatéry

Výhody:
�	nastavitelný kloub pro flexibilní práci

�	mimořádně dlouhá životnost

�	obzvláště bezpečné se samosvorným 
účinkem

Výhody:
�	efektivní i v malém provedení

�	stříhá i ty nejtvrdší materiály

�	dlouhé rukojeti pro vysoký pákový efekt
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1. Kleště Cobra na vodovodní armatury Hightech
• nastavení stisknutím knoflíku přímo na obráběném kusu
•  jemné přestavení pro optimální přizpůsobení podle různých velikostí součástek  

a příjemná poloha rukojeti do ruky
• samosvěrné kleště na trubkách a maticích: žádné sklouznutí po obráběném dílu, 
 práce s úsporou sil
• plochy pro uchopení se speciálně zakalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC:  
 trvale bezpečné uchopení díky vysoké odolnosti proti otěru
• prostrčený kloub: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
• bezpečná aretace kloubového čepu: žádné neúmyslné přestavění

• ochrana proti sevření zabraňuje zhmožděninám

11023347 180 mm 699,-
11023354 250 mm 729,-
11023361 300 mm 999,-

2. Klešťový klíč, kleště a klíč na šrouby v jednom nástroji
• nahrazuje sadu klíčů na šrouby, metrické i palcové provedení
• hladké čelisti pro šetrnou montáž povrchově zušlechtěných armatur  
 – práce přímo na chromovém povrchu
• výborně vhodné také pro uchopení, držení, lisování a ohýbání obráběných kusů
• žádné poškození hran u citlivých armatur díky plnoplošnému dosednutí bez vůle
• nastavení stisknutím knoflíku přímo na obráběném kusu
• plynule nastavitelné uchopení všech velikostí klíče až do uvedené kapacity pomocí 
 paralelně vedených čelistí
• zdvih mezi čelistmi umožňuje rychlé utažení a povolení šroubových spojů podle  
 principu ráčny

11023488       180 mm 1.449,-
11023471      250 mm 1.650,-

3. Kombinované kleště
se zónami pro uchopení plochého a kulatého  
materiálu pro mnohostranné použití, s břity pro měkký 
a také tvrdý drát a pro silnější kabely, břity dodatečně 
indukčně kaleny, tvrdost břitů cca 60 HRC, speciální 
nástrojová ocel, kováno, zakalená v oleji

11020120      180 mm 499,-

4. Boční štípací kleště
indukčně kalené precizní špičky pro měkký a tvrdý drát, 
čistý střih u tenkých měděných drátů, také u špiček břitů, 
vanadová elektroocel, kovaná, zakalená v oleji

11022946  160 mm 629,-

5. Odizolovací kleště Super-Knips
pro nejjemnější střihací práce, vhodné také pro střihání 
optických kabelů (optický světlovod), broušené,  
velmi ostré břity bez zkosené strany pro rovnoploché  
oddělení, extrémně lehký chod pro snadnější práci

11022977    125 mm 619,-

1

2 4 5

2

Kleště

11023347

11023488

11020120

11022946

11022977
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12. Špičaté kleště na elektroniku
120 mm, leštěné, rukojeti ze dvou komponent,  
DIN / ISO 5746

20684110 219,-

13. Kulaté kleště na elektroniku
120 mm, leštěné, rukojeti ze dvou komponent,  
DIN / ISO 5746

20659491 229,-

14. Boční štípací kleště na elektroniku
120 mm, leštěné, rukojeti ze dvou komponent,  
DIN / ISO 5746

20684101 269,-

15. Kleště na vodovodní armatury
125 mm, leštěné, rukojeti ze dvou komponent,  
DIN / ISO 5746

20684147 199,-

11. Boční štípací kleště zesílené
180 mm, chrom-vanadiová ocel, povrchová úprava pro 
průmysl, rukojeti ze dvou komponent,  
extra silné, DIN / ISO 5746

20680260 299,-

22. Kombinované kleště VDE – izolované
180 mm, chrom-vanadiová ocel, pochromované, 
izolované rukojeti ze dvou komponent, DIN / EN 60900

20681935 359,-

6. Kombinované kleště
180 mm, chrom-vanadiová ocel, leštěné, rukojeti ze 
dvou komponent, DIN / ISO 5746

20659473 259,-

18. Odizolovací kleště
160 mm, chrom-vanadiová ocel, povrchová úprava pro 
průmysl, rukojeti ze dvou komponent,  
extra silné, DIN / ISO 5746

20682451 299,-

19. Odizolovací kleště VDE – izolované
160 mm, chrom-vanadiová ocel, pochromované, 
izolované rukojeti ze dvou komponent, DIN / EN 60900, 
izolované až do napětí 1000 V

20682938 349,-

10. Boční štípací kleště
160 mm, chrom-vanadiová ocel, leštěné, rukojeti ze 
dvou komponent, DIN / ISO 5746

20682655 259,-

9. Kleště pro spojovací techniku
200 mm, ohnuté, chrom-vanadiová ocel, povrchová 
úprava pro průmysl, rukojeti ze dvou komponent, extra 
silné, DIN / ISO 5746

20682628 299,-

20. Kleště pro spojovací techniku VDE – izolované
200 mm, chrom-vanadiová ocel, pochromované, 
izolované rukojeti ze dvou komponent, DIN / EN 60900

20682433 349,-

16. Kleště na vodovodní armatury
250 mm, chrom-vanadiová ocel, leštěné, rukojeti ze 
dvou komponent, DIN / EN 5746

20659482 279,-

21. Boční štípací kleště VDE – izolované
160 mm, chrom-vanadiová ocel, pochromované, 
izolované rukojeti ze dvou komponent, DIN / EN 60900

20682202 359,-

8. Kleště pro spojovací techniku
200 mm, rovné, chrom-vanadiová ocel, leštěné, 
rukojeti ze dvou komponent, DIN / ISO 5746

20682479 259,-

17. Kleště na vodovodní armatury
250 mm, chrom-vanadiová ocel, povrchová úprava pro 
průmysl, izolované rukojeti ze dvou komponent, extra 
silné, DIN / ISO 5746

20682211 290,-

Kleště pro elektrikáře

7. Kombinované kleště
180 mm, chrom-vanadiová ocel, povrchová úprava pro 
průmysl, rukojeti ze dvou komponent,  
extra silné, DIN / ISO 5746

20680288 289,-

20680260

20682655

20682628

20682479

20680288

20659473 20684110

20659491

20684101

20684147

20659482

20682211

20682451

20682938

20682433

20682202

20681935
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multifunkční čepel

4. Nůž MA 100
šířka čepele 22 mm, síla čepele 0,7 mm, 
extra silná čepel pro těžké práce

11025400 139,-

5. Nůž MD18
šířka čepele 18 mm, rukojeť s měkkým 
olemováním pro lepší uchopení

23201129 199,-

6. Hliníkový nůž CMA 18
šířka čepele 18 mm, síla čepele 0,6 mm, 
zásobník s automatickým přísuvem 
čepele, aretace čepele při uvolnění 
šoupátka, robustní hliníkové pouzdro se 
zaobleními pro uchopení, vedení nože  
z ušlechtilé ocele

23134331 199,-
9. Kruhový řezač RTY-2C
šířka čepele 25 mm, síla čepele 0,7 mm, 
blokovací tlačítko drží čepel v požadované 
poloze během řezání, kovová vodítka 
čepele

30365177 299,-

na mnoho materiálů: kartonáže, umělé hmoty, koberce, linoleum (silné), 
tapety, styropor

Vhodné náhradní čepele najdete na www.bauhaus.cz  
a v našich odborných centrech.

Nože s odlamovací čepelí

4

5

8

6

9

vyrobeno
v USA

1. Multifunkční nůž Suspension
obsahuje 12 nástrojů – kleště, nože, pilku, 
šroubováky aj., délka čepele 10,8 cm,  
s bezpečnostní pojistkou, robustní provedení, 
včetně nylonového pouzdra na opasek, 
hmotnost 255 g

25808881  990,-

10. Nůž na izolační hmoty DS 360
ideální na skelnou vatu, styropor a desky  
z tuhé pěny, čepel se zvlněným 
zabroušením a se špičatým ozubením, 
robustní provedení z nástrojové oceli, 
ergonomická rukojeť z umělé hmoty

23164879 259,-

Nůž se speciální čepelí

Nože

10
11. Speciální profesionální nůž
pro elektrikáře, délka 200 mm, plastová rukojeť, 
multifunkční čepel z uhlíkové oceli s tvrdostí 58 HRC, 
dodáváno s plastovým pouzdrem

26522926 349,-

7. Odlamovací nůž XA-1
šířka čepele 9 mm, ostrá a tenká čepel 
díky které je možné provádět i přesné 
řezy, v případě opotřebení lze čepel 
rychle vyměnit bez použití nářadí, úzká 
protiskluzová rukojeť 

21652721 129,-

2. Multifunkční nástroj CT980021
obsahuje 13 nástrojů – kleště, nože, pilku, 
šroubováky aj., délka čepele 10,8 cm, 
odolné hliníkové tělo, čepel z nerezové 
oceli, hmotnost 224 g

29029897 599,-

3. Multifunkční nůž XL CT980045
obsahuje 9 nástrojů – kleště, nože, řezák 
drátů, pilku, otvírák aj., délka čepele  
9,9 cm, kvalitní nerezová ocel, včetně 
pouzdra, hmotnost 425 g

29031236 999,-

8. Odlamovací nůž L-7 – set
šířka čepele 18 mm, pevná čepel vhodná 
na řezání různých druhů materiálů, dobrá 
manipulace díky aretačnímu kolečku, 
odolný vůči kyselinám a acetonu, dobře 
tvarová rukojeť, součástí také plastový 
obal s náhradními čepelemi

25833838 199,-

7

11

25808881

29029897

29031236

11025400
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30365177
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26522926
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sklápěcí do sebe

15. Pracovní nůž
trapézová čepel, hliníkové 
tělo, bezpečnostní zámek 
čepele

23001143 249,-

16. Sportovní nůž Fatmax
ozubené sportovní ostří, 
ergonomicky tvarované 
hliníkové tělo, bezpečnostní 
zámek čepele

25207488 369,-

pro silné materiály: vlnité lepenky, koberce (těžké), desky z umělé hmoty, střešní lepenky

Profesionální nože

13. Pracovní nůž FatMax Pro
délka 25,5 mm, ocel, funkce 
InterLock™ pro bezpečnější úchop, 
v rukojeti prostor až pro 5 nožů, 
včetně 5 náhradních čepelí

24528229 269,-

12. Nůž Skeleton
titanový povlak, pevná a odolná 
nerezová ocel 440C, snadné 
otevírání nože tlakem palce, 
zámek udržuje otevřenou čepel

23071979 209,-

14. Nůž FatMax Pro
nůž se 2 zatahovacími čepelemi, 
robustní pouzdro ze zinkového 
tlakového odlitku, čepel  
s možností fixace v 5 polohách

22867731 299,-

19. Trapézový nůž MT 30
zasouvací čepel pro bezpečnou úschovu, 
snadná výměna čepele, robustní kovový kryt

11025792 75,-

18. Nůž Quickslide TM II
sportovní nůž, ozubená sportovní čepel 
a trapézová čepel, bezpečnostní systém 
zabraňuje současnému otevření obou čepelí

21975251 429,-

17. Trapézový nůž KM 100
ploška pro zatlačení nad čepelí pro vysokou 
sílu, kompaktní, sklápěcí do sebe, zásobník 
pro čepele v rukojeti, rychlá výměna čepele 
bez nářadí, pouzdro z umělé hmoty

23161250 399,-

pro silné materiály: vlnité lepenky, koberce (těžké), desky z umělé hmoty, střešní lepenky

Nože s trapézovou čepelí

23161250
21975251 11025792

23071979 24528229 22867731 23001143 25207488
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Ruční pily

Série pil Profi–Top (poz. 1 – 4)
nejlepší sortiment pil v nejvyšší kvalitě, obzvlášť  
dlouhá životnost, nejlepší řezací výkon, nižší  
vynaložení síly a příjemná, ergonomická práce,  
ruční pily s ochrannou vrstvou Protecflon  
pro výrazné snížení tření a pro ochranu proti korozi

Speciální pily
12. Děrovačka na sádrokartonové desky
d 200 mm, Soft Grip rukojeť, 7 zubů/ palec

11075395 398,-
13. Pila na porobeton
d 450 mm, 22 zubů/ palec, bez vyobrazení

11078141 698,-
d 600 mm, 37 zubů/ palec, bez vyobrazení

11078165 698,-
d 700 mm, 34 zubů

11078158 798,-

12

13

Poz. Označení Použití Délka Provedení Počet zubů  
/ palec

Cena

1 22925453 na kov 300 mm rychlá výměna listu – 459,-
2 22922764 pro interiéry a půdní vestavby 550 mm Soft Grip rukojeť 7 598,-
3 22925462 na PVC a tvrdé dřevo 400 mm Soft Grip rukojeť 11 539,-
4 22922773 na parkety a laminát 500 mm Soft Grip rukojeť – 539,-
5 22927228 na OSB a dřevotřískové desky 450 mm Soft Grip rukojeť 7 425,-
6 22907600 na tvrdé a klížené dřevo 350 mm Soft Grip rukojeť 11 389,-
7 22928984 na stavební dříví 450 mm Soft Grip rukojeť 7 459,-
8 22918815 na tenké dřevěné desky 320 mm Soft Grip rukojeť 12 398,-
9 22913582 na překližky / laťovky 450 mm Soft Grip rukojeť 11 469,-
10 22928355 multifunkční pila pro údržbáře 350 mm Soft Grip rukojeť 12 375,-
11 22927088 hřbetovka na hranoly / rámy 350 mm bez vyobrazení – 469,-

22925453

22922764 22925462

22922773

22927228

22928355

11075395

11078141
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Pily na kov

Zahradní pily

Jemné pily
14. Jemná pila na pokos
d 250 mm, rovná rukojeť, 14 zubů/ palec 

11078196 159,-
d 250 mm, sklopná rukojeť, 14 zubů/ palec, 
bez vyobrazení  

11078213 225,-
d 300 mm, Soft Grip rukojeť, bez vyobrazení 

22928230 285,-
15. Japonská pila Kataba
d 270 mm 

20319810 498,-

16.  Japonská flexibilní pila  
pro zarovnané řezy

d 300 mm, Soft Grip rukojeť, 14 zubů/ palec 

22926340  598,-
17. Japonská pila Ryoba

22739168 d 150 mm, bez vyobrazení  489,-
22749857 d 250 mm  529,-
18. Japonská pila Ryoba
d 250 mm, bambusová rukojeť

20323307  559,-

19. Malá pila na neželezné kovy
d 150 mm 

11078323  199,-
20. Pila na kov
d 300 mm 

22927079 498,-
d 300 mm – podle DIN 6473,  
bez vyobrazení 

11078237 279,-
21. Přestavitelná miniaturní pila na kov
d 250 mm 

22742227 219,-

22.  Zahradní univerzální pila  
na řezání větví

d 350 mm, Soft Grip rukojeť 

11078842 459,- 
23.  Komfortní oblouková pila  

na zahradní dřevo
d 530 mm, rukojeť s ochranou ruky 

22922250 258,-
d 760 mm, rukojeť s ochranou ruky, 
bez vyobrazení 

22922269 298,- 

14

15

16

17 18
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Hoblíky, dláta a pilníky

Sada dlát
4dílná, neklouzavá rukojeť, na úderové straně zesílená 
rukojeť, možnost ostření 

22122971  399,-

Hoblík úběrák
na prvotní opracování hrubě řezané fošny nebo prkna, 
po práci s hoblíkem uběrákem vznikají dráhy po jeho 
profilovaném noži, které se hoblíkem hladíkem srovnají, 
nůž je uložen pod úhlem 45°, šířka nože: 36 mm

30251212  499,-

Hoblík SurForm víceúčelový 5-21-103
na plochy i hrany dřeva, dřevotřísky nebo sádrokartony, 
výměnné hoblovací plátky délky 250 mm, rychloupínací 
systém plátků bez použití nářadí, nízká hmotnost pouze 
175 g

21975446  159,-

Hoblíky

Dláta

Dláto ploché
délka 274 mm, šířka čepele 20 mm, s dřevěnou rukojetí

21697458  179,-

Hoblík hladík
používá se k prvotnímu opracování hrubě řezaných 
fošen a prken, nebo jako následný krok po opracování 
hoblované plochy hrubovacím hoblíkem uběrákem, 
šířka nože: 48 mm 

30280368  499,-

Sada řezbářských dlát a nožů
7dílná, s dřevěnou rukojetí, kované čepele, s brouskem

21696668 2.090,-

7dílná sada 4dílná sada

Dláto řezbářské duté
délka 195 mm, šířka čepele 8 mm, půlkulaté,  
s dřevěnou rukojetí

21695841  335,-

vyrobeno
v ČR

30251212

21697458

21695841 21696668

22122971

30280368

21975446
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1. Pilníky jehlové – sada
10dílná sada, plastová rukojeť s měkčenou gumou

21440430  259,-
2. Pilníky diamantové – sada
10dílná sada, délka pracovní části 100 mm

25806511  435,-
3. Pilníky zámečnické – sada
3dílná sada, 200 mm, plastová rukojeť 

27116748  599,-
4. Sada pilníků
23dílná sada, pro široké spektrum využití,  
s vyměnitelnými rukojeťmi, v praktickém pouzdře

22841382  549,-

Rašple půlkulatá
300 mm, hrubost 2

25798681  189,-

Pilník plochý
150 mm / 250 mm, hrubost 2

25806715 / 25798663  99,- / 179,-

Pilník půlkulatý
150 mm / 250 mm, hrubost 2

25805314 / 25802184  119,- / 189,-

Pilník kulatý
250 mm, hrubost 2

25798672  149,-

Rašple
300 mm, hrubost 2

25803567  174,-

Pilník na obklady
oboustranný, jemný / hrubý

21778539  289,-

1 2

Pilníky

10dílná sada

3dílná sada

10dílná sada

23dílná sada

3 4

25806715 25798672 21778539

27116748

21440430

25806511

22841382

25798681 25805314 25803567
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Zednická kladiva

Kladiva

1. Zámečnické kladivo DIN 1041
mnoho velikostí a provedení, např.:

11010013 100 g 109,-
2. Zámečnické kladivo DIN 1051
úderová plocha broušená, dvoukomponentní  
násada, z pružného a houževnatého sklovlákna

11010202 300 g 159,-

Masivní provedení s trubkovou ocelovou rukojetí nebo gumovou rukojetí.  
Pro práce na velkých kamenných blocích. Ideální pro zasažení štěrbin a pro porobetony. 
Kladivo, které je díky svému tvaru zvláště vhodné pro zednické práce. Relativně široký 
břit na přední straně kladiva umožňuje uvést kameny do správné velikosti.

8. Zednické kladivo DIN 7239
s magnetem, s trubkovou ocelovou  
rukojetí a gumovou rukojetí 

11015180 600 g  199,-

1 2

3. Tesařské kladivo
zářez v hlavě s magnetem usnadňuje natloukání,  
sklolaminátová násada, ocelová hlava, délka 34 cm

21439599 600 g 219,-

4. Tesařské kladivo z jednoho kusu
ergonomická rukojeť, výborně tlumí zpětný ráz, 
speciálně tvarovaný hrot, s drápem na utahování 
hřebíků, délka 33,6 cm

22505998 600 g 499,-

5. Zámečnické kladivo z jednoho kusu
protiskluzový povrch, speciálně tvarovaný hrot,  
délka 29,5 cm

22526999 300 g 399,-

6. Zednické kladivo DIN 5108
broušené, s trubkovou ocelovou rukojetí 
a gumovou rukojetí, žebrem a pásem

11011005 600 g  259,-

3 4 5

kovová ochrana 
násady

7. Zednické kladivo
robustní lakovaná násada z bukového 
dřeva, ideální k otloukání starých 
omítek a rozsekávání cihel 

26278308 500 g  225,-

11010013 11010202

21439599 22505998 22526999

11011005
26278308

11015180
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Palice od značky Wisent jsou ideálním kladivem pro každého domácího kutila, ale oslní i profesionální 
řemeslníky. Přesvědčí maximální kvalitou a patří tak nejen do každé bedny na nářadí, ale i každé 
dobře vybavené dílny. Můžete jím tepat, uhlazovat a obrubovat kovy. Broušená úderná plocha  
je zárukou bezproblémového používání. Hlava palice je lakovaná černým lakem na vodní bázi  
a disponuje zkosenou hranou podle norem.

18. Spárový sekáč
chrom-vanadiová ocel, 
šířka: 60 mm, 80 mm, např.:

11124772 60 mm 259,-

15. Zednický sekáč plochý
chrom-vanadiová ocel, oválný,  
délka: 250 mm, 300 mm,  
350 mm, 400 mm, např.:

11125300 250 mm 279,-

22. Ochranná rukojeť na sekáče
univerzálně vhodná pro sekáče 
od 250 mm

26582708  89,-

20. Plochý sekáč
chrom-vanadiová ocel, délka 250 mm, 
šířka 50 mm, s plastovou ochranou

21441178 250 mm  129,-

19. Plochý sekáč
chrom-vanadiová ocel, délka 250 mm, 
šířka 16 mm

21441938 250 mm 140,-

17. Plochý sekáč
chrom-vanadiová ocel, kalená, list  
a břit bez otřepu, délka: 150 mm,  
175 mm, 200 mm, 250 mm, např.:

11124600 150 mm 139,-

21. Páčidlo na vytahování hřebíků
legovaná speciální ocel, provedení:  
350 mm, 600 mm, 800 mm 

23709580 350 mm 
23712001 600 mm 
23706697 800 mm

od 129,-

16. Drážkovací sekáč
chrom-vanadiová ocel, kalená, list a břit  
bez otřepu, délka: 240 mm

11125207 229,-

Sekáče a páčidla

Ocelové palice

Gumové palice

Ideální pomocník  
k zatloukání dlažeb  
a desek do pískového 
podloží nebo vrstvy 
malty. Lze jí bez  
problémů používat 
všude tam, kde nesmí 
dojít k poškození 
povrchů materiálů. 
K dispozici v různých 
velikostech. 

14. Gumová palice bílá
∅ 65 mm, délka 330 mm, kovová rukojeť, 
trubkovitý tvar násady tlumící nežádoucí 
vibrace 

21439401   219,-

13. Gumová palice 
různé velikosti, dřevěná rukojeť

22106452  ∅ 54 mm 99,- 
22125518  ∅ 64 mm 179,- 
22125527  ∅ 74 mm 189,- 
22124214  ∅ 90 mm 239,-

12. Gumová palice bílá
∅ 55 mm, délka 320 mm, bílá hlavice 
snižuje oděr materiálu a nezanechává 
na něm stopy

21778964  389,-

11. Palice
násada z ocelové trubky, protiskluzová pogumovaná 
rukojeť pro maximální pracovní komfort

11010769  1000 g  329,-

10. Gumový chránič pro palici
protiskluzový nástavec pro palici o hmotnosti 1250 g, 
chrání nářadí, tlumí hluk vznikající při práci, rozměry:  
55 x 77 x 77 mm

22103985  59,-

9. Palice, rukojeť jasan 
robustní násada ze dřeva, ocelové pouzdro chránící před 
nárazy, broušená úderná hrana, provedení: 1000 g, 
1250 g, 1500 g, 2000 g, např.:

11010752 1000 g 299,-

21441938 21441178

23709580

26582708

11124772111246001112520711125300

21778964

11010752 22103985
11010769

22106452 21439401
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1. Vysavač popela AD 2
příkon 600 W, nádoba 14 l, délka el. kabelu / hadice:  
4 / 1 m, pro vysávání popela a suchých nečistot, pružná 
sací hadice, zkosená ruční trubka, kompaktní design, 
hmotnost 4 kg

26307460  2.790,-* 

2. Víceúčelový vysavač WD 3 V-17/6/20 CAR
příkon 1000 W, robustní plastová nádoba s objemem  
17 l, délka el. kabelu / hadice: 4 / 2 m, odnímatelná 
rukojeť, hubice pro vysávání mokrých i suchých nečistot, 
uložení příslušenství na přístroji, hmotnost 6 kg

29620698  2.790,-* 

7. Filtrační sáčky
pro vysavače série: WD 4, WD 5 a WD 6, vyrobené  
z netkané textílie, odolné vůči roztržení, vysoký stupeň 
zadržování prachu, balení 4 ks

22726559  398,-/ 4 ks
8. Filtrační patrona WD 2-3 + SE 4001/40
patronové, pro vysavače série: WD 1, WD 2, WD 3,  
SE 4001 a SE 4002, optimální zadržování prachu při 
mokrém i suchém vysávání, bez výměny filtru, ∅ 12 cm, 
výška 11,5 cm

29083361  365,-    
ploché, pro vysavače série: WD 4, WD 5, WD 6, filtr je 
zabudovaný v kazetě pro malé znečištění při výměně, 
umístěn mimo nádoby na prach, pro mokré i suché 
vysávání bez výměny filtru 

22727914  469,-

7

5

6

8

3. Víceúčelový vysavač WD 5 V-25/5/22
příkon 1100 W, nádoba 25 l, délka el. kabelu / hadice:  
5 / 2,2 m, vysoký sací výkon, pro mokré i suché vysávání, 
funkce fukaru, včetně bohatého příslušenství,  
hmotnost 8,2 kg

28794767 4.150,-* 

Příslušenství

Vysavače

univerzální 
sáčky

4. Víceúčelový vysavač WD 6 PSV 30/6/22 T
příkon 1300 W, velká nádoba z ušlechtilé oceli  
s objemem 30 l se spodním ventilem, délka el. kabelu / 
hadice: 6 / 2,2 m, zásuvka 230 V + sada hadic  
a adaptérů na připojení elektro nářadí, funkce fukaru, 
účinná filtrační kazeta a vliesový sáček bez omezení 
výkonu, hmotnost kompletní sady 12 kg

28999669 5.499,-* 

5. Sáček do vysavače PH 86/4
s filtrem proti alergenům a systémem proti bakteriím, 
zadržuje alergenní prach, jako je pyl, plísňové spory, 
výkaly roztočů a bakterie, z 60 % recyklovaný materiál

21264621  265,-
6. Vonné perly určené do vysavače
zabraňují vzniku nepříjemných zápachů, dlouhodobý 
účinek díky optimálnímu rozložení v sáčku vysavače, 
balení 4 ks

21742668  85,-/ 4 ks

zásuvka 230 V 
na elektro nářadí

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

Širší výběr  
příslušenství

e-shop

26307460

29620698 28794767

28999669

21264621

21742668

22726559

22727914
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9. Víceúčelový vysavač ASP 30 PLUS
příkon 1200 W, nádoba 30 l s výpustným ventilem,  
délka el. kabelu / hadice: 4 / 3 m, množství vzduchu 
3600 l/ min., podtlak max. 20 kPa / 200 mbar, 
nerezové trubice, držáky na kabel a příslušenství, 
hmotnost cca 7 kg

27689426 2.490,-* 

10. Víceúčelový vysavač Multi II 30 T
příkon 1400 W, velká nádoba 30 l, délka el. kabelu / 
hadice: 4 / 4 m, množství vzduchu 2400 l/ min., podtlak 
max. 20 kPa / 210 mbar, pro úklid vody na podlaze, 
bahnité zeminy v umývárně, listí a prachu na terase nebo 
hoblin a pilin v dílně, rozměry:  
hmotnost 9,6 kg

25026993 3.590,-* 

Aku vysavače

13. Aku vysavač tyčový BL R18SV7-0
sací výkon 95 Air Watts a proud vzduchu 1160 l/ min., 
objem nádoby 500 ml, v balení: hubice na podlahy, 
rotační kartáč, 2x HEPA 13 filtr, 2x předfiltr, hubice na 
podlahu, plochá úzká hubice, tyč, kartáč, nástěnné 
držadlo, bez akumulátoru a nabíječky, hmotnost 1,5 kg

27602618  4.990,-* 

14. Aku vysavač tyčový VC 6 Cordless
25,2 V / 250 W, sběrná nádoba 0,8 l, výdrž baterie cca 
50 min., 2stupňový filtrační systém, včetně příslušenství, 
vítěz nezávislého testu dTEST 08–2022, hmotnost 1,7 kg

29285015  7.290,-* 

11. PROFI víceúčelový vysavač GAS12-25PL CLIC CLEAN
příkon 1350 W, nádoba 25 l, délka el. kabelu / hadice:  
4 / 3 m, množství vzduchu 3900 l/ min., ∅ hadice  
35 mm, sací výkon 200 mbar, konstantní a výkonné sání, 
patentovaná technologie automatického samočištění 
filtru, s filtrem H 13 HEPA odsaje 99,95 % jemného 
prachu (> 0,3 μm), hmotnost 9 kg

26777799* 

profi

12. PROFI víceúčelový vysavač NT 27/1
příkon 1380 W, velká nádoba z ušlechtilé oceli  
s objemem 27 l, délka el. kabelu / hadice: 7,5 / 2,5 m, 
množství vzduchu 4020 l/ min., podtlak max. 20 kPa / 
200 mbar, patronový filtr s plovákem, pro suché i mokré 
nečistoty, kovové trubice, hmotnost 7,5 kg

29167511 5.990,-* 

profi

kovové trubice

funkce fukaru

zásuvka 230 V  
na elektro nářadí

mechanický 
oklep filtru

zásuvka  
230 V na 

elektro nářadí

zásuvka  
230 V na 

elektro nářadí

vypouštěcí 
ventil na 

špinavou vodu

bezuhlíkový  
motor 18 V

rotační 
kartáč

včetně

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

29167511

27602618

29285015

26777799

25026993

27689426
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1. Vysokotlaký čistič K2 Power Control
230 V, 1400 W, max. tlak 110 bar, čerpadlo 360 l/ hod., 
na příležitostné použití při mírném znečištění, 
teleskopická rukojeť, hmotnost 6,05 kg

28368108*

6. Autošampon 3 v 1
balení 1 l, pěnivý, silný a efektivní,  
bez obsahu nebezpečných látek, šetrný  
k životnímu prostředí a laku, pro auta, 
motorky a kola

22437985 199,-
7. Čistič na kámen a fasády
balení 5 l, účinně odstraňuje z fasád  
a kamenných teras špínu, řasy, oleje  
a saze, biologicky odbouratelný = šetrný 
k životnímu prostředí, neutrální pH

21592632 399,-

4. Rotační kartáč WB 130
zcela nová konstrukce rotačních kartáčů  
k vysokotlakým čističům KÄRCHER, snadná 
výměna nástavců díky pákovému mechanismu, 
nová převodovka pro ještě účinější odstranění 
špíny, rozměry: 30 x 15 x 13 cm, hmotnost  
cca 400 g

29149883 898,-
5. Mycí kartáč příčný WB 60 
šířka záběru 24,8 cm, měkké štětiny zabraňují 
poškození a chrání povrch, gumové podložky 
na bocích jsou speciálně navrženy tak, aby 
uvolňovaly tvrdší nečistoty na robustnějších 
površích, rozměry: 27 x 26 x 17,7 cm

22696032 579,-

3. Vysokotlaký čistič K7 Compact
230 V, indukční motor 3000 W, 3pístové čerpadlo  
600 l/ hod. až 180 bar, VT hadice 10 m, integrovaný filtr, 
velká kola a teleskopické madlo, rozměry pouze:  
38 x 29 x 51 cm pro snazší transport a manipulaci, 
hmotnost 16 kg

29034068 10.990,-*

2. Vysokotlaký čistič K5 Compact 
230 V, 2100 W, max. tlak 145 bar, čerpadlo 500 l/ hod., 
délka hadice 8 m, integrovaný vodní filtr, dvě držadla,  
z nichž jedno je teleskopické, umožňují snadnou 
manipulaci, díky tlakovému spínači se motor vypíná  
a zapíná při otevření nebo zavření pistole a tím se 
zmenšuje spotřeba vody i energie, rotační tryska, 
hmotnost 12 kg

27051335 6.980,-*

4 5

6

Příslušenství

7

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

provedení 
Compact 

zaručuje snažší 
transport  

a manipulaci

Vysokotlaké čističe

28368108

29149883

22696032

22437985 21592632

27051335

29034068
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10. Vysokotlaký čistič GHP 5-75X PROFESSIONAL
230 V, 2600 W, max. tlak 140 bar, čerpadlo 560 l/ hod., 
automatické vypnutí, mosazné vícepístové čerpadlo, 
multifunkční kopí 3 v 1, max. teplota vody 50 °C, 
vysokotlaká hadice 10 m na navíjecím bubnu, 
pogumovaná kola, hmotnost 28,2 kg

24894142 15.990,-*

8. Vysokotlaký čistič CORE 140 Powercontrol
230 V, 1800 W, max. tlak 140 bar, celohliníkové 
čerpadlo, ultra měkká vysokotlaká hadice 6 m, navíjecí 
buben, úložný prostor pro pistoli i trysky, regulace 
výkonu přímo na pistoli, včetně 2 trysek a pěnovacího 
nástavce, rozměry: 88,2 x 37,1 x 30 cm, hmotnost 8,7 kg

28357920 4.680,-*

Profi čističe

navíjecí buben  
na hadici

velmi kompaktní 
rozměry pro 

snadnou 
manipulaci  
a transport

regulace tlaku

kovové čerpadlo

9

Pro model 8 platí:

9. Vysokotlaký čistič PRO HD 600
230 V, 2500 W, max. tlak až 180 bar, čerpadlo 460 l/ hod., 
teplota přívodní vody až 60 °C, profesionální stroj pro 
stavebnictví, zemědělství a úklidové firmy, konstrukce  
a materiály pro dlouhou životnost i při denním používání, 
třípístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou, vertikální  
i horizontální pracovní poloha stroje, automatická 
regulace tlaku, rozměry: 35 x 31 x 90 cm, délka el. 
kabelu / vysokotlaké hadice: 5 / 10 m = pracovní dosah 
až 15 m, hmotnost 22 kg

25133398 17.390,-*

11.  Účinný odstraňovač zelených 
povlaků a mechů

balení 5 l, působí na všech 
venkovních površích jako jsou 
dlaždice, beton nebo asfalt, 
snadno se aplikuje díky kropítku

22760663 169,-

Příslušenství
12. Autošampon
balení 2,5 l, koncentrát na  
20 aplikací, na běžně znečištěné 
karoserie automobilů, pro aplikaci 
přes pěnovací nástavec NILFISK

25316320 249,-

11

12

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

28357920

22760663
25316320

25133398

24894142
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1. Autoleštěnka s voskem
500 ml, pro běžné laky, velmi účinně leští, čistí, oživuje barvy a dlouhodobě  
konzervuje pomocí ochranného filtru, který je odolný vůči povětrnostním vlivům, 
nepoškozuje plasty a pryže

22618425  165,-
2. Autoleštěnka pro metalické laky
500 ml, čistí, leští, oživuje barvy a dlouhodobě konzervuje pomocí ochranného filtru,  
který je odolný vůči povětrnostním vlivům

22618434  198,-
3. Odstraňovač hmyzu – aerosol
400 ml, odstraňuje zbytky hmyzu a ostatní nečistoty z karoserie, čelních skel, zpětných 
zrcátek, reflektorů a nárazníků, je možné použít i před mytím v mycích linkách

22627069  109,-
4. Čistič disků kol
500 ml, intenzivní čisticí koncentrát na disky kol z lehkých kovů a oceli, rozpouští 
brzdný prach, nepoškozuje povrchovou vrstvu disku 

22624538  119,-
5. Čistič palubní desky – aerosol
400 ml, čistič plastových částí palubních desek a interiérů, vytváří antistatický film 
omezující usazování prachu, v mnoha vůních

22621070 / 22621089 / 22621098 129,-
6. Autošampon s karnaubským voskem
500 ml, šetrně čistí a účinně konzervuje s vysokým leskem všechny běžné autolaky

25676769  119,-

7. Čistič potahů – aerosol
400 ml, odstraňuje nečistoty z potahů sedadel, opěrek, koberců, textilních stínítek 
atd., ideální pro různé druhy tkaniny, nenamáčí ošetřovaný povrch, aktivní pěna  
jednoduše odstraňuje špínu z vláken

22623207  139,-
8. Oprava na pneu
400 ml, rychlá oprava pneu, je určena pro všechny typy bezdušových pneumatik, 
vhodná pro motocykly, osobní automobily, karavany a také malé dodávky, uzavře 
poškození pláště, dofoukne pneu, určeno pro pneu do rozměru max. 15“

22625595  189,-

1 2

543

Autokosmetika

6 7 8

9. Mycí houba 
mikrovlákno, rozměry:  
210 x 140 x 70 mm  

22809812 155,-
10. Mycí houba maxi
rozměry: 220 x 116 x 60 mm 

23800164 49,-

9 10

11

Autopříslušenství

11. Houba jumbo
rozměry: 210 x 110 x 60 mm

23807581  69,-

22618425 22618434 22627069 22624538 22621070 25676769 22623207 22625595

22809812 23800164

23807581



135

Autochemie

Autobaterie

Nabíječky

Příslušenství

1. Chladicí kapaliny FRIDEX
balení 1 l nebo 3 l, v mnoha koncentracích  
a klasifikacích, například:
FRIDEX STABIL – splňuje normu VW TL774B, koncentrovaná 
nemrznoucí chladicí kapalina vhodná pro starší motory 
a zemědělskou techniku, možno použít také jako náplně 
vytápěcích a klimatizačních systémů budov – do systému 
ustředního vytápění, kromě ochrany před zamrznutím 
chrání také účinně před korozí, výměnná lhůta 2 – 3 roky

21429721*

FRIDEX G 48 – splňuje normy VW TL 774 C, BS 6580:1992, 
ASTM D 3306, Daimler Chrysler 325.0, MAN 324-SNF, 
BMW N 600 69.0, koncentrovaná chladicí kapalina 
na bázi ethylenglykolu, identické složení jako chladicí 
kapaliny s označením G11 pro koncern ŠKODA, vyšší 
antikorozní ochrana, výměnná lhůta 2 – 3 roky

21429916*

FRIDEX G PLUS – splňuje normy VW TL 774 D/F, MAN 
324 - SNF, BS 6580:1992, ASTM D 3306, moderní chladicí 
kapalina pro současné motory  automobilů, antikorozní  
složky na bázi organických kyselin, plně mísitelná  
s originální chladicí kapalinou ŠKODA s označením G12  
a G12+, výměnná lhůta min. 5 let

21428861*

FRIDEX G13 – splňuje normu VW TL 774 J, 
určeno pro nejmodernější motory koncernu VW, vyšší  
obsah inhibitorů koroze, zaručuje velmi dobrý přenos  
tepla, mísitelná s kapalinami G12 a G12+ 

25066500* 

2. Aditivum AdBlue
10 l, nezbytné pro mnoho moderních dieselových motorů  
se systémem SCR, zaručuje výrazné snižování škodlivých 
emisí, průměrná spotřeba u osobních vozů 1 l na 1000 km, 
bez této náplně je motor zablokován pro další provoz, 
včetně plnicího adaptéru

23664759*   
3. Letní směs do ostřikovačů 
5 l, zbaví čelní okno nečistot a hmyzu, příjemná vůně, 
100% recyklovatelný obal

28476223*   
4. Zimní směs do ostřikovačů 
5 l, zbaví čelní okno nečistot a hmyzu, až do –20 °C, 
příjemná vůně, 100% recyklovatelný obal

28746111   179,-
5. Destilovaná voda pro technické účely 
vhodná pro úpravu koncentrace například chladicích  
kapalin a kapalin do ostřikovačů, pro doplňování  
elektrolytů v akumulátorech, do napařovacích žehliček  
nebo zvlhčovačů vzduchu, balení 3 l / 5 l

25285633 / 25286566 35,- / 45,-*

další balení o různých objemech naleznete na  
www.bauhaus.cz a také přímo v našich odborných centrech

6. Autobaterie SPEED+GO
spolehlivé bezúdržbové baterie s Ca / Ca technologií 
vnitřních desek, kapacita 44 až 95 Ah

např. 21537031 od 1.499,-*

Vyrobeno  
v produkci dodavatele 
do prvovýroby mnoha 
automobilek.

7. Autobaterie VARTA
mimořádně kvalitní značkové autobaterie s vysokým 
startovacím proudem, kapacita 45 Ah až 88 Ah 

např. 22544201 od 1.690,-
8. Motobaterie BIKE BULL 10 Ah
spolehlivé bezúdržbové motobaterie na bázi gelu, 
vysoká odolnost proti otřesům a cyklickému  
namáhání, kapacita 9 až 11 Ah, bez vyobrazení

28592536 od 929,-*

1 2 3 4 5

6

9

11

7

technologie Ca / Ca

9. Nabíječka LT10
12 / 24 V, 200 Ah, jmenovitý výstup 10 A, 9stupňový  
automatický nabíjecí cyklus, včetně diagnostické, 
záchranné, nabíjecí a údržbové funkce

25762321 3.990,-

10. Nabíječka 6 AMP 
6 / 12 V, pro akumulátory 6 V: 8 – 30 Ah nebo 12 V: 
15 – 60 Ah, jmenovitý výstup 6 / 12 V = 32 A,  
maximální nabíjecí proud 6 A, LED diodový měřič  
nabíjecího proudu

25787430 598,-

11. Startovací kabely 
pro nastartování z elektrického systému dalšího vozidla,  
bezpečné a funkční provedení v dostatečné délce, ∅ vodičů 
pro proud 200 až 600 A u benzinových i dieselových motorů

200 A     26026206 249,-
600 A    25757965 379,-

100%
recyklovatelný

Přívětivý k životnímu prostředí

10
0

%
 re

cy
kl

ov
at

el
ný

10
0

%
 recyklovatelný

100%
recyklovatelný

Přívětivý k životnímu prostředí

10
0

%
 re

cy
kl

ov
at

el
ný

10
0

%
 recyklovatelný

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

21429721 23664759 28476223 28746111 25285633

21537031

22544201

25762321

25787430

25757965
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1 2 6 7

10. Označení Typ Spec. API Specifikace oleje odpovídá následujícím normám automobilových výrobců Balení Cena

a 25084292 10W–40 MILLENIUM SEMI SL / CF VW 500.00 / 505.00, MB 229.1 1 l 169,-

b 25079623 5W–40 MILLENIUM SYNTH SM / CF BMW LL-01, MB 229.3, OPEL GM-LL-B-025, RENAULT RN 0710 / 0700 1 l 209,-

c 25084274 5W–30 MILLENIUM SYNTH FORD SN / CF ILSAC GF-3 / -4, FORD WSS-M2C13-D, RENAULT RN 0700 1 l 239,-

d 25085851 5W–40 MILLENIUM SYNTH PD SN / CF 
BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, GM DEXOS 2, MB 229.31 / 226.5,

RENAULT RN 0700 / 0710, VW 502.00 / 505.00 / 505.01, PORSCHE A40
1 l 229,-

e 25092505 10W–40 MILLENIUM SEMI SL / CF VW 500.00 / 505.00, MB 229.1 4 l 519,-

1. COYOTE LUBES 5W-30 LONGLIFE III
1 l, vyroben nejmodernější technologií, která zajišťuje maximální kompatibilitu  
se zařízeními na úpravu spalin, pomáhá zachovat čistotu filtru pevných částic, čímž 
udržuje výkon motoru, snižuje tření v motoru a tím umožňuje dosažení úspory paliva

30291847 319,-
2. COYOTE LUBES 5W-30
1 l, inovativní motorový olej na bázi základních olejů vyrobených HC syntézou pro všechny 
osobní automobily, neobsahuje těžké kovy, nabízí maximální výkon, pro vozidla se  
systémy dodatečné úpravy výfukových plynů, jako jsou filtry částic nebo katalyzátory,  
lze použít i v motorech starších vozidel bez ohledu na emisní třídu

30304046 269,-
3. COYOTE LUBES 5W-40
1 l, vysoce legovaný částečně syntetický lehkoběžný vícestupňový motorový olej, vysoce 
účinná aditiva dodávají motorovému oleji vynikající vlastnosti, bez vyobrazení

30322570 209,-
4. COYOTE LUBES 10W-40
1 l, zvyšuje výkon motoru a současně ho chrání proti tvorbě škodlivých úsad a otěru díky 
své zdokonalené formulaci, použití v benzinových, dieselových a plynových motorech, 
vhodný i pro motory používající jako palivo bio-naftu nebo směs benzin / ethanol,  
bez vyobrazení

30329447 199,-

5. COYOTE LUBES 15W-40
1 l, použití ve vysoce namáhaných přeplňovaných i nepřeplňovaných vznětových motorech 
nákladních automobilů, stavebních strojů a autobusů

29567494 189,-
6. SHELL HELLIX ULTRA PROFFESIONAL AF 5W–30 LL
1 l, celoroční plně syntetický olej poslední generace, vhodný také pro turbomotory s filtrem  
pevných částic, spolehlivě funguje i v extrémních podmínkách, snižuje emise a spotřebu, 
zvyšuje výkon, prodlužuje životnost, vhodný pro prodloužené servisní intervaly, klasifikace  
API SJ, ACEA A5 / B5

25305939 299,-
7. CASTROL EDGE 5W–30 LL

1 l, motorový olej High-End se sílou titanu díky technologii TITANIUM FST, vyvinutý pro  
moderní benzinové a dieselové motory prémiových výrobců, ACEA C3 • schválení MB 229.31 
/ 229.51 • VW 504 00 / 507 00 • Porsche C30

24462309 329,-

Motorové oleje

5

Oleje pro motocykly
8. REPSOL olej MOTO SINTÉTICO 4T 10W–40
plně syntetický, pro 4taktní motory

1 l   23089671 279,-
9. REPSOL olej MOTO SCOOTER 2T
pro 2taktní motory

1 l   23089662 299,-

8 910

a b c e

d

další typy olejů naleznete na www.bauhaus.cz  
a také přímo v našich odborných centrech

30291847 30304046 29567494 25305939 24462309

25084292 25079623 25084274

25085851

25092505

23089671 23089662
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3. Rázový utahovák
230 V, ideální pomocník na utahování a povolování matic disků kol, utahovací moment  
až 300 Nm, pravostranný i levostranný provoz, vyměnitelné nástavce z chrom-vanadiové  
oceli pro šrouby / matice kol: 17“ / 19“ / 21“ / 23“, záruka 5 let

27180488  2.190,-
4. Hydraulický zvedák pojízdný
zvedák pro náročné použití, nízký profil umožňuje přístup ke sportovním vozům a ke  
sníženému podvozku, opatřen kolečky, které umožňují pohyb kdekoliv pod vozidlem, 
hmotnost 12 kg

21463817 nosnost 2 t, výška zdvihu 127 – 324 mm 999,- 
26637927 nosnost 2 t, výška zdvihu 80 – 360 mm 1.250,-

5. Výsuvný podstavec
teleskopický, výška zdvihu 30 – 43,5 cm, nosnost 3 t, jednoduchá a rychlá aplikace 
pomocí zacvaknutí, vyrobené z robustní oceli, balení 2 ks

24488819  1.290,-/ 2 ks
6. PROFI příčná vzpěra
redukuje možnost průhybu ocelových částí podvozku, pro zdvih vozů při paralelní 
výměně kol, výjimečná stabilita při čelním, zadním nebo bočním zdvihu vozidla,  
nosnost 1 t, 128 mm gumový ochranný potah na obou sedlech, flexibilní, od 595 do  
920 mm délky mezi sedly, nastavení výšky sedla až 50 mm

25843642  3.990,-
7. PROFI pojízdný zvedák 
nízkoprofilový, dvoupístový, bezpečnostní tlakový i snižovací ventil, pryžové sedlo, 
polyuretanovo-ocelová kola, extra velké ovládací pedály, komfortní tvarovaná páka  
s uzavřenou rukojetí, příčná vzpěra není součástí dodávky

24508179 nosnost 2 t, výška zdvihu 70 – 490 mm 7.490,-
24508188 nosnost 3 t, výška zdvihu 90 – 552 mm 8.490,-

profi

profi

1. Hydraulický zvedák
ideální pro výměnu pneumatik, robustní, šroubované pouzdro pro dlouhou životnost, 
tepelně upravený prodlužovací šroub, žebrované, tepelně upravené sedlo pro bezpečné 
uchopení, provozní teplota od +70 °C do -20 °C

26185541 nosnost 2 t, výška zdvihu 161 – 316 mm 715,-
26194422 nosnost 4 t, výška zdvihu 188 – 363 mm 869,-
2. Hydraulický zvedák 
robustní, svařované pouzdro pro dlouhou životnost, odnímatelná kontaktní plocha pro  
optimální přizpůsobení, provozní teplota od +70 °C do -20 °C

24500661 nosnost 2 t, výška zdvihu 172 – 372 mm 1.190,-
24505949 nosnost 5 t, výška zdvihu 212 – 468 mm 1.689,-
24508160 nosnost 10 t, výška zdvihu 220 – 483 mm 2.890,-

pro domácí 
použití

pro každodenní  
použití nosnost 10 t

1

3 4

8

2 2 5 6

6

7

8. Nájezdová rampa
nosnost 1 t, pro usnadnění oprav na podvozku osobních automobilů, rozměry:  
80 x 32 x 23 cm, úhel nájezdu 17°, max. šířka pneumatiky až 225 mm

25654127  999,-/ ks

Autonářadí

V KUFRU

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

27180488

21463817

25654127

25843642

24508179

244888192450066126185541
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1. Vysoká dílenská skříň
se 2 uzamykatelnými dveřmi z nerezové oceli, 3 výškově 
nastavitelné police, robustní ocelové pouzdro  
s práškovou povrchovou úpravou, robustní nožičky pro 
vysokou stabilitu, nosnost 20 kg na polici, rozměry:  
š 91 x v 183 x h 46 cm

20409641 8.990,-

2. Závěsná dílenská skříň
se 2 uzamykatelnými dveřmi z nerezové oceli, 2 výškově 
nastavitelné police, bezpečné a řádné skladování, 
robustní ocelové pouzdro s práškovou povrchovou 
úpravou, celková nosnost 90 kg, rozměry:  
š 71 x v 71 x h 31 cm

20793690 4.490,- 
3. Děrovaná závěsná stěna
dvoudílná děrovaná sada na stěnu z vysoce kvalitní oceli, 
ideální pro každý pracovní stůl nebo skříň, včetně  
8 rozpěr, 8 kotev, 23dílná sada háků, rozměry 1 stěny:  
š 60 x v 60 cm

20794888 1.590,-
4. Masivní pracovní stůl
pracovní deska z masivního bukového dřeva o tloušťce 
40 mm, robustní ocelové pouzdro s práškovou 
povrchovou úpravou, s nastavitelnými nožičkami, držák 
role papíru lze namontovat na obě strany, rozměry:  
š 63 x v 96 x d 182,5 cm

20795191 8.990,- 
5. Dílenský vozík
robustní pracovní deska z masivního dřeva, 4 zásuvky  
a 1 uzamykatelné dveře z nerezové oceli, 4 kolečka,  
2 parkovací brzdy, robustní ocelové pouzdro s práškovou 
povrchovou úpravou, nerezová rukojeť, rozměry:  
š 71 x v 88 x h 51 cm

20719474 7.790,- 

Dílenské a garážové vybavení

1

2

4

5

5

3

3

14

20409641

20793690

20795191

22089492

20794888

20719474
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vyrobeno
v Německu

9

10

11

6. Pracovní stůl 12572
uzamykatelné dveře, 6 zásuvek, prostor pro sezení, 
rozměry: š 170 x v 84 x h 60 cm

11147508 9.990,- 
7. Pracovní stůl 12872
uzamykatelné dveře, 9 zásuvek, rozměry:  
š 170 x v 84 x h 60 cm

22391692 13.790,-  
8. Pracovní stůl 12052
uzamykatelné 2 dveře, 2 zásuvky, nosnost zásuvky 25 kg, 
rozměry: š 120 x v 84 x h 60 cm

11140615 5.780,- 
9. Přídavný pracovní stůl 12092
uzamykatelné dveře, 1 otevřená přihrádka, rozměry:  
š 60 x v 84 x h 60 cm

11140639 2.850,- 
10. Pracovní stůl 12042
uzamykatelné dveře, 5 zásuvek, rozměry:  
š 120 x v 84 x h 60 cm

11140426 6.580,- 
11. Závěsná skříň 70192 
3 uzamykatelné dveře, 2 děrované zadní stěny  
z ocelového plechu, 1 skříňka s 18 boxy, 2 police  
s nosností 75 kg, rozměry: š 120 x v 60 x h 20 cm

11147546 3.780,- 
12. Vysoká skříň 70292
uzamykatelné dvojité dveře, 4 police s nosností 75 kg,  
rozměry: š 91 x v 180 x h 45 cm, bez vyobrazení

11147522 10.690,-

6 – 12. Mnohostranně kombinovatelné:
� pracovní desky z robustního masivního buku  

o tloušťce 30 mm

� výškově přestavitelné patky

� uzamykatelné dveře + náhradní klíč

� závěsné skříně s děrovanou zadní stěnou pro 
zavěšení nářadí

� jednoduchá montáž

6

13. Dílenský vozík Premium White Edition
prášková ocelová konstrukce, 7 zásuvek, velká pracovní 
deska z ABS plastu, centrální zamykání, 4 kolečka, držák 
role papírů, děrované boční stěny, 2 držáky na spreje, 
rozměry: š 45,9 x v 105 x h 67,8 cm

20748779 9.990,- 
14. Papírové ručníky
dvouvrstvé, role 110 m

22089492 105,-

13

7

10

8

Pro téměř každý druh nářadí 
jsou u nás k dostání odpovídající 
systémové držáky! 

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.

DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

          dostupné pouze online

11147546

11140639

11147508

22391692

20748779

11140615

11140426
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Kovové skříně

Vhodné  
pro:
�  šatny

�  sklady

�    dílny

� kanceláře

1. Mini schůdky Safeline
2x 2 stupně, nosnost 150 kg, materiál: hliník

10090072 1.250,-

všechny kovové skříně 
jsou uzamykatelné

rozvorový zámek

2. Univerzální nízká kovová skříň
1 výškově nastavitelná police, nosnost 
police 50 kg, rozměry:  
v 80 x š 90 x h 41 cm, uzamykatelná  
(2 klíče součástí balení), na objednávku

20644637 2.890,-

NOSNOST
cca 50 kg

na polici

pro perfektní  
uspořádání

2

1

354

3. Kovová skříň, jednodílná
1 police, nosnost police 30 kg, rozměry:  
v 180 x š 30 x h 50 cm, pro bezpečné 
skladování oblečení a osobních věcí,  
s cylindrickým zámkem (2 klíče součástí 
balení)

23361449 2.890,-

NOSNOST
cca 30 kg

na polici

cylindrický 
zámek

velký úložný  
prostor

4. Kovová skříň, dvoudílná
2 police, nosnost police 30 kg, rozměry:  
v 180 x š 60 x h 50 cm, pro bezpečné   
skladování oblečení a osobních věcí,  
2 cylindrické zámky (4 klíče součástí 
balení)

23369832 4.690,-

NOSNOST
cca 30 kg

na polici

5. Univerzální kovová skříň
4 výškově nastavitelné police, nosnost 
police 50 kg, rozměry:  
v 180 x š 80 x h 41 cm, dvoudílné 
uzamykatelné dveře (2 klíče součástí 
balení)

20350925 4.290,-

rozvorový 
zámek

pro perfektní  
uspořádání

NOSNOST
cca 50 kg

na polici

Montáž bez použití nářadí
= EXPRESNÍ MONTÁŽ!

velký úložný  
prostor

cylindrický 
zámek

Pro všechny stříně na této dvoustraně platí:

20644637

10090072

2336144923369832 20350925
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Vhodné  
pro:
�  sklady

�    dílny

� sklepy

�  venkovní 
prostory

1. Plastová skříň Space Line Multispace
4 police, systém DFS pro otočné police o 90°, dveřní 
závěsy z kovu, nosnost police až 15 kg, rozměry:  
v 182 x š 80 x h 44 cm

22522410 3.550,-

NOSNOST
cca 30 kg

na polici

NOSNOST
cca 30 kg

na polici

2. Plastová skříň Space Line vysoká
4 police, dveřní závěsy z kovu, nosnost police až 30 kg, 
rozměry: v 182 x š 80 x h 44 cm

22096058 3.290,-

3. Plastová skříň Space Line nízká
2 police, dveřní závěsy z kovu, nosnost police až 30 kg, 
rozměry: v 100 x š 80 x h 44 cm

22158365 2.150,-

Plastové skříně Space Line

NOSNOST
cca 15 kg
na polici

2 3

VHODNÉ DO 
VLHKÝCH PROSTOR

22522410

22096058 22158365
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Kovové regály s DTD policemi

6. REGALUX
5 polic, police DTD,  
nosnost police 175 kg,  
provedení pozink, rozměry:  
v 180 x š 90 x h 40 cm

27243752  699,-

5. REGALUX Favorit
4 police, police kov, 
nosnost police 50 kg,  
provedení šedý lak, 
rozměry: 
v 150 x š 75 x h 30 cm

26060301  585,-

4. Promix Plus
5 polic, police DTD, nosnost police  
200 kg, provedení pozink, rozměry: 
v 180 x š 120 x h 45 / 60 cm

22462729 / 25212941 od 1.690,-

možnost vertikálního 
i horizontálního 

sestavení

pozink

NOSNOST
cca 175 kg

na polici

NOSNOST
cca 175 kg

na polici

NOSNOST
cca 50 kg

na polici

NOSNOST
cca 200 kg

na polici

1. Promix
5 polic, police DTD, nosnost police  
275 kg, provedení černý lak, rozměry:  
v 180 x š 90 x h 45 cm

26871372 1.520,-

2. Promix Plus
5 polic, police DTD, nosnost police  
200 kg, provedení černý lak, rozměry:  
v 180 x š 120 x h 45 cm

26869863 1.899,-

černý lak

šedý lak

černý lak

NOSNOST
cca 200 kg

na polici

NOSNOST
cca 275 kg

na polici

Montáž bez použití nářadí
= EXPRESNÍ MONTÁŽ!

3. Promix
5 polic, police DTD, nosnost police  
275 kg, provedení pozink, rozměry:  
v 180 x š 90 x h 45 / 60 cm

23040951 / 25212950 od 1.320,-

pozink

pozink

NOSNOST
cca 275 kg

na polici

7. REGALUX Pentagon
5 polic, police DTD,  
nosnost police 175 kg,  
provedení pozink, rozměry:  
v 180 x š 90 x h 40 cm

27757378 1.490,-

Nosnost police je uvedená vždy při rovnoměrném zatížení. Aktuální dostupnost se může na jednotlivých odborných centrech lišit.

Kovové regály

Pro všechny regály na dvoustraně platí:

26871372 26869863 23040951 22462729

26060301 27243752 27757378
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Kovové regály s Rivet technologii

12. Wire Mesh – M
5 polic, kovová drátěná police,  
nosnost police 300 kg, provedení pozink, 
rozměry: v 180 x š 90 x h 45 cm,  
Rivet technologie: jednoduše nasadit  
a zacvaknout!

27270422 1.990,-

pozink pozink

pozink

NOSNOST
cca 300 kg

na polici

NOSNOST
cca 300 kg

na polici

NOSNOST
cca 400 kg

na polici

8. RR1
4 police, police DTD, nosnost police  
350 kg, provedení pozink, rozměry:  
v 150 x š 160 x h 50 cm, bez vyobrazení

22786933 3.490,-

9. RR1
4 police, police DTD, nosnost police  
480 kg, provedení pozink, rozměry:  
v 180 x š 160 x h 60 cm

22791317 3.390,-

pozink

NOSNOST
cca 480 kg

na polici

10. RR1
4 police, police DTD, nosnost police  
350 kg, provedení modrý lak, rozměry:  
v 200 x š 200 x h 70 cm, bez vyobrazení

22791308 4.850,-

11. Mega
5 polic, police DTD, nosnost police  
450 kg, provedení modrý lak, rozměry: 
v 200 x š 240 x h 70 cm, 3 výstuhy na 
polici, zesílený profil

20478289 6.990,-

modrý lak

NOSNOST
cca 450 kg

na polici

14. Wire Mesh – XL
4 police, kovová drátěná 
police, nosnost police  
400 kg, provedení  
pozink, rozměry:  
v 180 x š 150 x h 60 cm,  
Rivet technologie:  
jednoduše nasadit  
a zacvaknout!

26513133 3.690,-

15. Wire Mesh – XXL
4 police, kovová drátěná police, nosnost 
police 400 kg, provedení pozink, rozměry:  
v 180 x š 180 x h 60 cm, Rivet technologie: 
jednoduše nasadit a zacvaknout!

27270413 3.990,-

13. Wire Mesh – L
4 police, kovová drátěná police, nosnost 
police 300 kg, provedení pozink,  
rozměry: v 180 x š 120 x h 45 cm,  
Rivet technologie: jednoduše nasadit  
a zacvaknout!

26498452 2.890,-

možnost vertikálního  
i horizontálního sestavení

Rivet: jednoduchá 
montáž polic

pozink

NOSNOST
cca 400 kg

na polici

27270422

22786933 22791308

26498452

27270413

26513133
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Výhody:
� regálový systém pro profesionální použití
� jednoduchá montáž
� snadná vyměnitelnost a rozšířitelnost komponentů

PROFI regálový stavebnicový systém Longspan s nosností až 3000 kg

Regál lze využít také jako policový. Police vám dle vaší potřeby  
nařežeme na míru v oddělení dřeva.

ilustrační foto

profi

CELKOVÁ 
NOSNOST

až 3000 kg

2

1

3

1. Boční díl
balení obsahuje: 2x stojina, 2x horizontální vý-
ztuha, 2x diagonální výztuha, 2x nivelační patka, 
spojovací materiál

Rozměry v x h Označení Cena

200 x 80 cm 22177209 1.590,-
250 x 80 cm 22185646 1.790,-

2. Nosník Longspan
balení 2 ks

Délka Označení Cena

150 cm 22178691 1.090,-/ 2 ks

185 cm 22178220 1.390,-/ 2 ks

240 cm 22178239 1.650,-/ 2 ks

3. Výztuha Longspan
balení 2 ks

Délka Označení Cena

80 cm 22164478 360,-/ 2 ks

Vyobrazená sestava regálu:
Označení Cena

2x boční díl               22177209 à 1.590,-
3x nosník                  22178691 à 1.090,-
3x výztuha                22164478 à 360,-
Cena celkem 7.530,-

Celková nosnost je uvedena vždy při rovnoměrném zatížení.

PROFI kovový vysokotonážní systém

22177209

22178691

22164478
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2

možnost dokoupit 
organizéry

Příslušenství pro Euro boxy BP

Clear boxy

Podvozek
7. 2 ks, nosnost 100 kg, pro EUROBOX 80 x 60 cm

26843405 680,-/ 2 ks
8. 2 ks, nosnost 100 kg, s brzdou, pro EUROBOX 80 x 60 cm

26843414 790,-/ 2 ks

Podstavec
9. 4 ks, nosnost 250 kg, pro EUROBOX 80 x 60 cm

26846529 630,-/ 4 ks
10. 2 ks, nosnost 250 kg, pro EUROBOX 80 x 60 cm

26840211 680,-/ 2 ks

6. Bedna průmyslová BIG BOX
objem 525 l, vnější rozměry: d 120 x š 80 x v 80 cm, vnitřní 
rozměry: d 111,8 x š 71,8 x v 64,6 cm, materiál: PE, statická 
nosnost 2100 kg, dynamická nosnost 350 kg, stohovatelný, 
odolná proti nárazu, není skladem v odborném centru 
Čestlice a České Budějovice – lze objednat

30035717 3.990,-

10

7

Euro boxy BP velkoobjemové

praktické provedení, vyrobené z odolného plastu,  
stohovatelné, nosnost až 80 kg, šedá barva, rozměry:  
80 x 60 cm, různé výšky

Poz. Označení Objem Cena Cena za 1 ks při 
odběru 5 ks

1. 26787628 víko 569,- –
2. 26821021 49 l 890,- 850,-
3. 26803232 91 l 1.150,- 1.110,-
4. 26803241 133 l 1.350,- 1.300,-
5. 26843399 176 l 1.890,- 1.845,-

transparentní, univerzálně použitelný, např. na textil nebo na boty, možnost stohování – ideální 
jako boxy do skříní, k dispozici v 9 různých velikostech, bez víka, možno dokoupit, např.:

Box Označení Objem Rozměry v cm Cena
Cena za 1 ks 
při odběru 

5 ks
Víko Cena

Mini 22790536 1 l 17,1 x 11,2 x 6,7 35,- – 22778417 15,-
XXS 20187327 5 l 25,6 x 18,1 x 13,6 45,- – 20187336 19,-
XS 20013538 14 l 37,6 x 26 x 18,9 98,- 88,- 20013583 39,-
S 20013547 20 l 37,6 x 26 x 28,3 130,- 116,- 20013583 39,-
M 20013556 31 l 54,8 x 38,4 x 18,9 165,- 151,- 20013592 89,-
L 20013565 47 l 54,8 x 38,4 x 28,3 259,- 235,- 20013592 89,-
XL 20013574 70 l 54,8 x 38,4 x 42,2 295,- 275,- 20013592 89,-
XXM 20832706 54 l 79 x 57 x 17,5 349,- 329,- 20129523 175,-
XXL 20129514 145 l 79 x 57 x 44 499,- 449,- 20129523 175,-

Bezpečné  
pro potraviny

Bezpečné  
pro potraviny

Bezpečné  
pro potraviny

6

26787628

26821021

26803232

26803241 26843399

30035717

26843405 26843414

26846529

26840211

20013556



146 www.bauhaus.cz

1. Stojan na 4 kompletní autokola   24734141 

zajistí pořádek ve sklepě a v garáži, stojan lze zcela volně postavit 
a je vhodný pro všechny běžné ráfky a pneumatiky osobních vozů 
ve velikosti do 18 palců, volně zavěšené uskladnění pneumatik 
zabraňuje kondenzaci vody a případné deformaci pneumatik  
při ztrátě tlaku, stabilní a stálá ocelová trubková konstrukce 
umožňuje snadné sestavení a manipulaci, včetně ochranného 
obalu, hmotnost 2,3 kg 

498,-

2. Stojan pro 3 kola
23821156 

rozměry: 80 x 37 x 26,5 cm

799,-
3. Stojan pro 5 kol
10500177 

rozměry: 158 x 40 x 20 cm, bez vyobrazení

849,-

1. Plastový regál REGALUX
20224817 

4 police, nosnost police 20 kg, 
rozměry:  
v 143 x š 60 x h 30 cm

550,-
2. Plastový regál REGALUX XL
20215866 

5 polic, nosnost police 70 kg,  
extra široký, rozměry:  
v 188 x š 120 x h 40 cm

1.699,-
3. Plastový regál REGALUX
23791602 

5 polic, nosnost police 55 kg, 
rozměry:  
v 188 x š 90 x h 40 cm

1.190,-
4. Plastový regál REGALUX XL+
20224686 

5 polic, nosnost police 90 kg,  
extra hluboký, rozměry:  
v 188 x š 90 x h 60 cm

1.950,-

4. Servisní stojan na kola 
25344738 

skládací robustní a stabilní stojan,  
pro pohodlné opravy jízdních kol s průměrem rámu  
25 až 40 mm, snadná montáž sklopného rámu, 
výškově nastavitelný od 108 do 190 cm,  
max. nosnost 30 kg 

1.259,-

1 2 4

Plastové regály

Stojany

včetně  
ochranného obalu

jednoduše smontovatelné stabilní nohy

1

3
2 4

VHODNÉ DO VLHKÝCH 
PROSTOR

Montáž bez použití nářadí
= EXPRESNÍ MONTÁŽ!

23791602

20224817

20215866 20224686

24734141

10500177

23821156

25344738
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Univerzální držáky

1. Stropní výtah pro kolo   10500139 

jednoduchý, rychlý systém šetřící  
místo, zvedací systém pro uskladnění 
kol na stropě, uskladnění šetrné  
k pneumatikám, upevňovací háky 
potažené pryží chrání kola proti 
poškrábání, kompletně s upevňovacím 
materiálem, funkce na principu 
kladkostroje, možnost upevnění  
ve výšce až 4 m, nosnost až 20 kg

440,-

2. Držák na autokolo
10502780 

nosnost 30 kg

85,-
3. Hák na zeď a strop
10502735 

nosnost 18 kg

59,-

4. Hák do stropu
10502577 

nosnost 60 kg

125,-
5. Univerzální hák
10502388 

nosnost 30 kg

69,-

6. Dvojitý hák na zeď   10502601 

nosnost 15 kg

79,-
7. – 10. Držák na nářadí, nosnost 18 kg

7. d 70 mm 10503112  49,-
8. d 175 mm 10503136  69,-
9. d 250 mm 10503150  79,-
10. d 325 mm 10503174  95,-

3 42 5
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Mnoho dalších držáků v různých velikostech a provedeních naleznete na www.bauhaus.cz a v našich odborných centrech.
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7.590,-

Pokosová pila s pojezdem  
23080629

KGS 254 M, 230 V, motor 1800 W,  
4500 ot./ min., ergonomická držadla 
pro snadné přenášení, max. profil řezu: 
90 / 45°: 305 / 205 mm, max. hloubka 
řezu při 90 / 45°: 92 / 47 mm, rozměry: 
79 x 51,5 x 51,5 cm, hmotnost 16,3 kg

NÁŘADÍ A DÍLNA 2023. Nabídka sortimentu v katalogu je platná do 31. 8. 2023.  
Změny cen po 31. 3. 2023 jsou možné. Prodej do vyprodání zásob. Všechny výrobky jsou bez dekorace.  
Chyby a změny jsou vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny v Kč a včetně DPH. Sortiment se může  
na jednotlivých centrech lišit. Všechny produkty nemusí být v daném okamžiku skladem.  
Aktuální dostupnost a ceny najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou  
podporu +420 538 725 600 nebo se informujte přímo v našich odborných centrech.  
Všechny modely je možné objednat.
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/ 
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Váš specialista  
na nářadí a dílnu:

BRNO, Strážní 7 (vchod z ul. Heršpická) 

BRNO – Ivanovice, Řečkovická 3 (u ul. Hradecká)
ČESKÉ BUDĚJOVICE, České Vrbné 2380
ČESTLICE, U Makra 130
LIBEREC, Nákupní zóna Sever, K Bauhausu 610
PLZEŇ – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská)
PRAHA 4 – Pankrác, Budějovická 1a
PRAHA 8 – Dolní Chabry, Ústecká 822
ÚSTÍ NAD LABEM – Trmice, již brzy

www.bauhaus.cz
+420 538 725 600

podpora@bauhaus.cz

• včetně  
2 pilových 
koučů

23080629


