
Kompletný zoznam predajní nájdete na adrese www.extol.sk

11.9.-22.10.2017

Stavba, dielňa,
dom a záhrada

402420 Extol Craft
Akumulátorová vŕtačka / skrutkovač
1x akumulátor 14,4V Li-ion, 1,5Ah 
otáčky: I. 0-400minˉ¹  / II. 0-1500minˉ¹ 
max. krútiaci moment: 22Nm
21 stupňov krútiaceho momentu + vŕtanie
elektronická dobehová brzda
skľučovadlo 0,8-10mm
LED osvetlenie 

45,00 €

8890600 Extol PrEmium
Miešadlo stavebné
príkon 1200W, 1 rýchlosť 
regulácia otáčok 300-650minˉ¹
elektronicky riadený rozbeh (SoftStart) 
pre miešanie zmesí do 50kg
uchytenie M14 

87,00 €
411023 Extol Craft
Pištoľ teplovzdušná
príkon 2000W
dva výkonové stupne: 
     I. 1000W, 350°C, 300 l/min
    II. 2000W, 500°C, 500 l/min

23,30 €

9901 Extol Craft
Tyčinky tavné číre
6ks, pr.11mm, dĺžka 100mm

0,75 €

20055 Extol Craft
Vrták stupňovitý TiN
4-32mm
stupňovanie 2mm
15 otvorov
stopka pr. 10mm
dĺžka 101mm

10,20 €

8801502 Extol PrEmium
Sekáč plochý SDS-plus
250mm
šírka 40mm

1,95 €
26002 Extol PrEmium
Vrták korunkový SDS-plus 
s SK plátkami
pr.73mm
hĺbka vrtu 50mm
dĺžka strmeňa 100mm

8,90 €

8808102 -19 Extol PrEmium
Kotúč rezný 
na oceľ a antikoro
125x1,0mm - 0,65 
230x1,9mm - 1,60

od0,65 €
8845205 Extol PrEmium
Pištoľ na aplikáciu polyuretánovej peny
s reguláciou prietoku, tesnosť 30dní, liatina-antikoro

2x plastová trubička
2x plastová špička

9,30 €

8803821 Extol PrEmium
Náradie pre multifunkčný nástroj
4-dielna sada, univerzálny systém uchytenia
    segmentový pílový kotúč HSC, 
    delta karbidová brúsna doska, 
    kovová škrabka HSC, 
    zanorovací pílový list HSC

14,00 €

417200 Extol Craft
Multifunkčný nástroj
príkon 250W, počet kmitov 10 000-21 000 minˉ¹, regulácia frekvencie kmitov
uhol kmitania ±3 stupne, plynulý rozbeh
upínanie pracovného nástroja v 30° krokoch

Vďaka množstvu pracovných nástrojov, ktoré je možné na prístroji 
rýchlo vymeniť, je tento prístroj výborným pomocníkom domácich 
majstrov pri inštaláciách a rekonštrukciách.49,50 €

UNIVERSAL SYSTEM

8897210 Extol PrEmium
Zváračka polyfúzna
príkon 800W, digitálna regulácia teploty matrice 260-300°C 
doba nábehu teploty <15minút 

4 nadstavce: 16mm (1/2“), 20mm (3/4“) 
                           25mm (1“), 32mm (5/4“)

Zváračka plastových rúr, vybavená presnou elektronickou 
reguláciou teploty a systémom rýchleho druhého štartu. Používa 
sa na zváranie všetkých termoplastov používaných pri montáži 
plastového potrubia (napr. PP-R, PE, PP, PVDF). Pracovné plochy 
nadstavcov sú potiahnuté antiadhéznym materiálom.49,50 €

422002 Extol Craft
Pištoľ lepiaca tavná
max. príkon 200W
priemerný príkon 65W 
pracovná teplota 200°C
doba aktivácie 5-7min
kapacita dávkovania lepidla 15 g/min
tavné tyčinky pr. 11,2mm

7,65 €

3105 Extol Craft
Meter zvinovací
dĺžka pásu 5m
šírka pásu 19mm
2x brzda

1,55 €

Ideálna na odstraňovanie starých 
náterov, na sušenie čerstvo 
nanesených náterov, na tvarovanie 
a zváranie plastov a asfaltových krytín 
na povoľovanie lepených spojov, 
letovanie, rozmrazovanie, čistenia atď.

Miešadlo určené k rozmiešaniu stavebných hmôt ako napr. malty, 
omietky, lepidla, ďalej farieb a lakov, ktoré neobsahujú organické 
rozpúšťadlá (napr. acetón). Súčasťou náradia je regulátor pre 
prispôsobenie otáčok  vzhľadom k viskozite miešanej zmesi.

praktický kovový kufor



8791151 Extol industrial
Akumulátorová vŕtačka / skrutkovač
2x akumulátor 14,4V (max. 16,6V) Li-ion, 1,5Ah
otáčky: I. 0-350minˉ¹ / II. 0-1350minˉ¹
max. krútiaci moment: I. 33Nm, II. 16Nm
18 stupňov + vŕtanie
elektronická dobehová brzda
skľučovadlo 2-13mm
nabíjanie akumulátora 1,5h
LED osvetlenie 

89,00 €

8890014 Extol PrEmium
Vŕtačka príklepová
príkon 550W
otáčky 0-3000 minˉ¹ 
počet úderov 0-48000 minˉ¹
skľučovadlo 1,5-13mm / 1/2”-20UNF 

31,00 €
401182 Extol Craft
Vŕtačka príklepová
príkon 750W 
otáčky 0-3000minˉ¹ 
počet úderov 0-48000minˉ¹ 
skľučovadlo 1,5-13mm / 1/2”-20UNF 

Na vŕtanie do dreva, kovu, 
keramiky a umelej hmoty 
a príležitostné vŕtanie 
s príklepom do tehly a kameňa.

38,25 €

8890611 Extol PrEmium
Miešadlo stavebné
príkon 850W, regulácia otáčok 0-500minˉ¹
elektronicky riadený rozbeh (SoftStart)
max. objem miešanej zmesi 10l 
skľučovadlo 1,5-13mm 
napájací kábel 2,5m

68,00 €
8890206 Extol PrEmium
Kladivo vŕtacie a sekacie SDS-plus
príkon 1100W, energia úderu 6J
režimy: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, sekanie
počet úderov 0-2650minˉ¹, voľnobežné otáčky 0-750minˉ¹ 
pneumaticko-elektrický princíp príklepu

kufor s príslušenstvom

169,00 €

Na ľahké rezacie a brúsne práce, 
obrusovanie zvarovacích švov a pod.

403114 Extol Craft
Brúska uhlová
príkon 750W, priemer 115mm 
otáčky 11000 minˉ¹ 
polohovateľná rukoväť
bezpečnostný spínač

38,00 €

403126x Extol Craft
Brúska uhlová
príkon 900W, priemer 125mm 
otáčky 11000 minˉ¹
polohovateľná rukoväť 
bezpečnostný spínač 

Na ľahké rezacie a brúsne práce, 
obrusovanie zvarovacích švov a pod.

41,00 €
Extol Craft
Kartáč hrnčekový vrkočový

oceľový drôt 0,5mm
pr. 65mm, max. otáčky 12500min ¹̄, úchyt M14

8892500 Extol PrEmium
Leštička uhlová
príkon 1100W, priemer nosného kotúča 180mm, závit vretena M14
otáčky 1000-3000minˉ¹, digitálna regulácia otáčok v krokoch po 100ot/min

74,00 €

410120 Extol Craft
Brúska dvojkotúčová
príkon 150W
priemer kotúča 125mm
priemer  diery 12,7mm
šírka kotúča 16mm
otáčky 2950 minˉ¹
vodeodolný spínač
bezpečnostný kryt spínača6kg

Malá stolová brúska pre bežné kovoobrábacie 
práce. Hravo taktiež nabrúsi všetky nástroje 
v dielni, domácnosti a záhrade.38,00 €

404116 Extol Craft
Brúska priama
príkon 130W
otáčky 8000-30000 minˉ¹
klieština 3,2mm

Malá brúska s množstvom nadstavcov, 
určená na jemné gravírovacie práce, precízne 
opracovanie dreva, kovu, plastov a iných 
materiálov a opracovávanie drobných plôch. 
Frézovanie, rezanie, brúsenie, leštenie atď.

29,50 €

49,90 €

11140 Extol Craft
Vrtáky do kovu
13-dielna sada
1,5-2,0-2,5-3,0-3,2-3,5-4,0-
4,5-4,8-5,0-5,5-6,0-6,5mm
1/4“ šesťhranný úchyt

4,95 €
1142 Extol Craft
Vrtáky do dreva
8-dielna sada
pr.3-4-5-6-7-8-9-10mm
plastové puzdro

2,50 €
23945 Extol Craft
Sekáče do betónu SDS-plus
250mm, 4-dielna sada
plochý  - šírka 40 a 20mm
špicatý
drážkovací - šírka 20mm

7,65 €

4,55 €
8803213 Extol PrEmium
Kotúč pílový s SK plátkami
160x2,0x20mm
24 zubov
šírka SK plátkov 2,8mm

6,35 €
10800 Extol Craft
Kotúč brúsny na drevo
125x22,2mm

5,95 €
108530 Extol Craft
Tanier unášací so suchým zipsom 
pr. 125mm, max. otáčky 10000minˉ¹
adaptér z M14 na valcovú stopku pr.8mm

2,98 €

8803541
na finálne leštenie do vysokého lesku

8803542
na finálne leštenie

Extol PrEmium
Kotúč leštiaci penový so suchým zipsom
priemer 150x30mm

8803544
na dočistenie a leštenie

8803546
na bežné čistenie

8803548
na hrubé čistenie

Malá, ľahká a praktická príklepová 
vŕtačka, vhodná na vŕtanie 
do dreva, kovu či plastov, brúsenie 
a príležitostné vŕtanie do muriva.

Vŕtacie kladivo určené pre práce so 
stavebnými materiálmi ako sú tehly, 
betón, kameň a drevo. Vďaka štyrom 
nastaviteľným funkciám umožňuje 
vŕtanie s príklepom alebo bez príklepu, 
sekanie a možnosť nastavenia sekáča 
do požadovanej polohy pre sekanie.

darček

1806 Extol Craft
Píla dierovacia do dreva 
pr.19-22-39-35-38-44-51-64mm
hĺbka 25mm
stopka pr.7/10mm

8894001 Extol PrEmium
Brúska vibračná
príkon 280W
počet kmitov 6000-10000 minˉ¹
brúsna plocha 230x115mm
brúsny papier 280x115mm

upínanie papiera 
pomocou svoriek

Na plošné a kútové 
brúsenie rôznych drevených 

materiálov, kovov, plastov 
a odstraňovanie tmelov a lakov. 

Určená na leštenie za sucha, 
voskovanie alebo odstraňovanie 
vodného kameňa.  
S použitím brúsneho papiera 
na nosnom kotúči či iným kotúčom, 
možné použiť  aj na odstránenie 
povrchovej úpravy. Vybavená systémom 

pozvoľného rozbehu 
a elektronickým 

systémom udržovania 
stálej rýchlosti.

5,35 €
4,95 €
4,50 €
4,10 €
4,10 €

Ľahké miešadlo určené 
na rozmiešanie redších 
stavebných hmôt ako napr. malty, 
omietky, lepidla, ďalej farieb a lakov, 
                                             ktoré neobsahujú 
             rozpúšťadlá                     
            (napr. acetón).



2,00 €

8,90 €

14,40 €

8896131 HEron
Elektrocentrála benzínová Industrial EGI 30
max. výkon 2,8kW/230V, počet fáz 1, účinník 1, AC menovitý prúd 10,9A/230V
motor: štvortaktný jednovalec s OHV rozvodom, obsah: 208ccm, štartovanie ručné
max. výkon motora 4,8kW (6,5HP)/4000 minˉ¹
rozmery 59x45x44 cm, hmotnosť (bez náplní) 46,15kg

Vďaka svojej konštrukcii a vyššiemu 
výkonu vhodná  na napájanie silnejších 
strojov v stavebníctve. 
Je vybavená madlami  a kolieskami pre 
jednoduchú manipuláciu.

2,8kW / 230V

442,00 €

405223 Extol Craft
Píla kotúčová
príkon 1200W
priemer kotúča/otvoru 160/20mm
otáčky 4500 minˉ¹
max. hĺbka rezu: 55mm (pri 0°)
nastaviteľný uhol rezu 0-45°

61,00 €

Vhodná na rezanie dreva, drevotriesky, laminátovej podlahy, plechov, 
kovových líšt, kovových a plastových rúrok atď. Píla je vybavená 
mechanizmom na jednoduché nastavenie hĺbky rezu a vykonávanie 
zanorovacích rezov vo vnútri plochy materiálu. Aj s využitím 
dodatočného príslušenstva je výborným pomocníkom všade tam, kde 
je potrebné niečo skrátiť, zarovnať, alebo odrezať pri práci v domácej 
dielni, na chate apod.

104,00 €
8893102 Extol PrEmium
Píla priamočiara
príkon 530W, počet zdvihov 500-2800 minˉ¹ 
výška zdvihu 34mm
nastaviteľný uhol rezu 0-45° obojstranne 
3 stupne predkmitu 

75,00 €
8893401 Extol PrEmium
Hoblík falcovací
príkon 900W, hobľovacia šírka 82mm, otáčky 16000 minˉ¹
plynule nastaviteľné uberanie 0-3mm, odstupňované po 0,1mm
hĺbka polodrážky 0-15mm 
dĺžka základne 305mm 

84,00 €

414122 Extol Craft
Čerpadlo ponorné kalové
príkon 400W
max. prepravný objem 7500l/hod 
max. výtlačná výška 5m, max. hĺbka ponoru 5m
priemery výtlačného hrdla 1”, 1 1/4” 
max. priechodnosť častíc 35mm 
dĺžka napájacieho kábla 10m

42,00 €

8864001 Extol PrEmium
Kompresor do auta s tlakomerom
napájanie 12V=/<14A, max.  tlak 10,3bar, max. prietok vzduchu 35 l/min
vzduchová hadica 4,5m, dĺžka prívodného kábla 2,9m 
nylonová taška

44,00 €

209,00 €

8865064 Extol PrEmium
Pištoľ fúkacia s manometrom
max. pracovný tlak 8bar
konektor rýchlospojky 1/4“

8,50 €

8841023 Extol PrEmium
Rezačka na dlažbu Heavy Duty
max. dĺžka pozdĺžneho rezu 750mm, max. dĺžka priečneho rezu 530x530mm
max. hrúbka rezaného materiálu 19mm, rezacie koliesko 22x4,7x6mm
8 priemyselných ložísk, príložník s nastaviteľným uhlom 0-45°
rozmery 1005x335x270mm

129,00 €
80493 Extol Craft
Rezačka na obkladačky
400mm

14,40 €

4770830 fortum
Pištoľ na aplikáciu polyuretánovej peny 
s teflónovým povrchom
regulácia prietoku s jemným nastavením, tesnosť 30dní 
oceľ-antikoro-hliník-plast
teflónová povrchová úprava

22,00 €
4770826 fortum
Pištoľ na tmel zatvorená hliníková
229mm, polohovateľná v rozsahu 360°
max. objem kartuše 310ml

14,50 €

95052 tEsa
Páska lepiaca 
hliníková 50524
50mm x 50m
hr. 0,030mm

14,40 €

85004 dEn BravEn
Lepidlo Mamut Glue
objem 290ml
pevnosť v ťahu po vytvrdnutí až 22 kg/cm²
biele

7,95 €

9965 
Rukavice koža/látka
250mm

6945 -6 
Rukavice nylon
8“, 210mm - 3,45
9“, 210mm - 3,45

3,45 €

600011 Extol Craft
Multimeter digitálny (U,I,R)
meranie napätia, meranie prúdu a odporu
test tranzistorov, diód a prechodov
akustická signalizácia

9923 Extol Craft
Pištoľ spájkovacia
príkon 175W
osvetlenie pracovnej plochy

8893022 Extol PrEmium
Píla minikotúčová multifunkčná
príkon 700W, priemer kotúča 89mm, otáčky 4500minˉ¹
max. hĺbka rezu: drevo 28,5mm
    mäkké kovy 3mm
                                   murivo 8mm 

Na odčerpávanie mierne 
sedimentovanej úžitkovej vody 
z bazénov, jám, studní a pod.

Určený na plnenie 
pneumatík motocyklov 
a automobilov, športových 
a cvičebných balónov, 
nafukovacích matracov, 
gumových člnov a pod.

418210 Extol Craft
Kompresor olejový
príkon 1500W, pracovný tlak 8bar
sací výkon 208l/min, plniaci výkon 128l/min
max. tlak 12bar, zásobník 50l
počet valcov 1, otáčky 2850minˉ¹

Na dodávku stlačeného vzduchu: 
na pohon pneumatického náradia, 
nanášanie farieb, čistenie vzduchom, 
hustenie pneumatík.

elektrocentrály 
a motorové čerpadlá

Výkonný hoblík s brúsiteľnými 
hobľovacími nožmi z kvalitnej 
HSS ocele, s integrovaným 
systémom odsávania pilín 
a triesok do zberného vaku.

Elektronická regulácia otáčok, 
nastaviteľný predkmit 
a stabilná základňa umožňujú 
komfortnú prácu.

2x mosadzná rýchlospojka 
na pripojenie hadíc, 2x tlakomer 
(tlak vo vzdušníku a výstupný tlak), 
tlakový spínač, redukčný ventil, 
pretlakový ventil, vypúšťací ventil



8,45 €

3,95 €

4,55 €

2,50 €

3,15 €

9,35 €

1,65 €

Akcia prebieha vo vybraných predajniach na celom Slovensku v termíne uvedenom na hlavičke letáku alebo 
do vypredania skladových zásob. 
Predávajúci si vyhradzuje právo dočasnej nedostupnosti akciového tovaru na predajni. Zákazník má možnosť si 
chýbajúci tovar doobjednať, resp. si vopred telefonicky preveriť jeho dostupnosť.  
Zmena cien vyhradená, uvedené ceny sú s DPH. Obrázky sú ilustračné. Za tlačové chyby nezodpovedáme.

4700011 fortum
Sada nástrčných a zástrčných kľúčov
60-dielna
2 račne: 1/2“ 72 zubov - 1/4“ 48 zubov
nástrčné kľúče: 1/2“ 10-34mm, 1/4“ 4-14mm, 
sviečkové kľúče: 1/2“ 16-21mm
bity 18ks: ploché, PH, PZ, torx, imbus
nadstavce, adaptéry

112,00 €
4700002 fortum
Sada nástrčných a zástrčných kľúčov
50-dielna,račňa 1/4“ a 1/2“ 48 zubov
nástrčné kľúče: 4-32mm
bity 12ks: ploché, PH, torx, imbus
nadstavce, adaptéry

99,00 €
6521 Extol PrEmium
Sada nástrčných kľúčov
75-dielna, račňa 1/4“ a 1/2“ 45 zubov
nástrčné kľúče 4-32mm
sviečkové kľúče 16 a 21mm
bity 33ks: ploché, PH, PZ, torx, 
                     imbus, štvorec
nadstavce, adaptéry

61,00 €
65252 Extol PrEmium
Sada nástrčných a zástrčných kľúčov
94-dielna, račňa 1/4“ a 1/2“ (45 zubov)
nástrčne kľúče 1/2“ a 1/4“ 4-32mm
sviečkové kľúče 1/2“ 16-21mm
bity 32ks: ploché, PH, PZ, torx, imbus
nadstavce, adaptéry

69,90 €

4730200 fortum
Kľúče očko-vidlicové
21-dielna sada
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-24-27-30-32mm

58,00 €

4730201 fortum
Kľúče očko-vidlicové
16-dielna sada
6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-
17-18-19-21-22-24mm

32,50 €
od 13,50 €
8819312 Extol PrEmium
Kľúče imbusové predĺžené 
s guľôčkou
9-dielna sada
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm

6,80 €
8813106 -10 Extol PrEmium
Kliešte kombinované
160mm - 3,60
180mm - 4,00

od 3,60 €
8813138 Extol PrEmium
Kliešte štikacie bočné
160mm

3,80 €

14,30 €
4770421 -23 fortum
Kliešte štikacie káblové 
1000V, VDE
160mm - 14,80
200mm - 17,00

od 14,80 €
8813056 -57 Extol PrEmium
Kliešte rabicové/armovacie
250mm - 4,55
275mm - 4,95

4,55 €
7051 -2 -3 -4 Extol Craft
Kliešte Siko
175mm -    3,20
250mm -    3,60
300mm -    5,35
400mm - 17,90

od 3,20 €

10,20 €

8813720 Extol PrEmium
Kliešte nitovacie oceľové
255mm
pr.2,4-3,2-4,0-4,8mm
pochrómované
sila strihu 6500N

8812200 Extol PrEmium
Pílka na drevo
350mm

8842130 Extol PrEmium
Sekáč plochý s chráničom
300mm
šírka 24mm

9803 Extol Craft
Tyč na rozoberanie dební „pajser“
300mm
priemer 16mm

8811253 -55 Extol PrEmium
Kladivo zámočnícke
sklolaminátová pogumovaná násada
300g - 3,15
500g - 3,95

8811400 Extol PrEmium
Kladivo pokrývačské
kovová pogumovaná násada
600g
s magnetom

3600 Extol Craft
Svorka stolárska
150x50mm

3425 Extol Craft
Meradlo posuvné kovové
0-150mm, rozdelenie 1/20
presnosť 0,05mm
plastové puzdro

9,35 €

93132 -38 -45 Extol Craft
Zámok visací liatinový
3 kľúče
32mm - 1,50
38mm - 1,55
45mm - 2,10

od 1,50 €

4,55 €
53085 Extol Craft
Skrutkovače elektrikárske 1000V, VDE
7-dielna sada
 (-) 2,5-4-5,5mm
(+) PH0-1-2
skúšačka
plastový kufrík

kované z jedného kusa
ergonomická rukoväť

8855300 Extol PrEmium
Lovecká dýka
dĺžka 230mm
dĺžka čepele 110mm
materiál antikoro

nylónové puzdro 
na opasok

8813010 Extol PrEmium
Kliešte mini
5-dielna sada
kombinované 125mm, štikacie bočné 115mm, štikacie čelné 115mm
pologuľaté priame 125mm, pologuľaté s dlhými čeľusťami 150mm

textilné puzdro

4700101 -03 fortum
Račňa Industrial
48 zubov
1/4” - 13,50
1/2” - 18,60

1/4” 1/2”

1/4” 1/2”

1/4” 1/2”

1/4” 1/2”

profesionálne dielenské náradie

puzdro fordure™ 
z dvojvrstvovej odolnej tkaniny


