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Kompletný zoznam predajní nájdete na adrese www.extol.sk

Stavba, dielňa,
dom a záhrada

8893600 Extol PrEmium
Píla chvostová
príkon 650W, voľnobežné otáčky 800-3000minˉ¹, dĺžka kmitu 19mm
nastavenie opornej pätky v rozsahu 30mm
beznástrojové upínanie pílového plátku 
max. hĺbka rezu:
 - do dreva 115mm
 - do ocele 5mm
 - do mäkkých kovov 20mm

67,00 €
405123 Extol Craft
Píla priamočiara
príkon 570W 
počet zdvihov 800-3000minˉ¹ 
nastaviteľný uhol rezu 0-45° 
3 stupne predkmitu 

Píla určená na rezanie dreva, kovu, 
plastov a neželezných kovov.

36,50 €

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

Páčka mechanického posuvu 
umožňuje citlivé, plynulé a presné 
dávkovanie roztaveného lepidla. 

Na rýchle lepenie papiera, korku, dreva, 
kože, textílie, umelej hmoty, keramiky a pod. 

7,65 €

8895441 Extol PrEmium
Nožnice na živý plot
príkon 600W
lišta (dxš) 620x70mm
max. strihaný priemer 20mm
rýchlosť kmitov čepelí 1400minˉ¹ 
polohovateľná rukoväť ±90°

Výkonné nožnice na náročnejšie zastrihávanie a úpravu 
okrasných drevín. Otočná rukoväť pomáha dostať sa aj 
do ťažšie prístupných miest. Bezpečnostná poistka zastaví 
motor pri vykĺznutí nožníc z ruky. Silný kryt chráni pred 
odlietavajúcimi ustrihnutými kúskami.

63,00 €

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

8,90 €

115,00 €

8841022X Extol PrEmium
rezačka na dlažbu Heavy Duty
max. dĺžka pozdĺžneho rezu 600mm
max. dĺžka priečneho rezu 420x420mm
max. hrúbka rezaného materiálu 19mm
rezacie koliesko 22mm
8 priemyselných ložísk
príložník s nastaviteľným uhlom 0-45°
rozmery 855x335x270mm Extol PrEmium

Koliesko rezacie do rezačky
priemer 22mm
diera 4,7mm
hrúbka 6mm

8856652 -53 Extol PrEmium
rukavice, syntetická koža / tkanina lurEx
245mm (10”) - 3,45 
265mm (11”) - 3,60

od 3,45 €

8856715 Extol PrEmium
respirátor 5ks
s výdychovým ventilom
EN149:2001
FFP1

5,50 €

od 12,30 €

9004231 -531 - 731 Extol PrEmium
Hadica záhradná
25m, 1/2“, vnútorný pr. 12mm - 12,30 
25m, 3/4“, vnútorný pr. 19mm - 23,30 
25m,     1“, vnútorný pr. 25mm - 35,20 
prac. tlak 10bar/1MPa

trojvrstvá flexibilná hadica 
z mäkčeného PVC zosilnená 
polyesterovým vláknom, 
hladký povrch, priehľadná, pre 
rôznorodé záhradné použitie

8875000 Extol PrEmium
Hrable nastaviteľné s teleskopickou 
násadou
dĺžka 80-158cm
šírka 18-59cm
kovové

13,00 €

402319 Extol Craft
akumulátorová vŕtačka / skrutkovač
2x akumulátor 18V NiCd, 1,3Ah 
max. krútiaci moment 30Nm 
16 stupňov krútiaceho momentu + vŕtanie
voľnobežné otáčky: I. 0-350minˉ¹ 
            II. 0-1250minˉ¹ 
elektronická dobehová brzda
skľučovadlo 0,8-10mm 
nabíjanie akumulátora 1h 
LED osvetlenie 

Výkonný dvojrýchlostný skrutkovač do domácnosti 
vhodný pre vŕtanie a skrutkovanie do kovu a dreva. 

2 akumulátory a 1-hodinová nabíjačka 
umožňujú plynulejšiu prácu.

79,00 €

Chvostová píla s otočným pílovým listom o 180°, určená na rezanie 
dreva, umelej hmoty, kovov, stavebných hmôt a podobných 
materiálov, ďalej na prerezávanie stromov, rezanie pri karosárskych 
prácach, pri demoláciách atď. Pružný pílový list umožňuje 
prevádzať nielen priame a oblúkové rezy, ale taktiež aj rezy v horšie 
prístupných miestach (v rohoch, pozdĺž steny a pod.).

8855302 Extol PrEmium
lovecká dýka
dĺžka 270mm, 
dĺžka čepele 150mm
materiál antikoro

nylónové 
puzdro na opasok 6,80 €

darček



29,50 €

34,00 €

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

Ľahký a výkonný vŕtací skrutkovač 
v ultra kompaktnej veľkosti s vysokým 
uťahovacím momentom, ideálny aj pre ťažšie 
vŕtanie a skrutkovanie do kovu a dreva.

89,00 €
8890602 Extol PrEmium
uťahovák rázový
príkon 850W 
priemer unášača nástroja 1/2” (12mm) 
maximálny krútiaci moment 330Nm 
otáčky bez záťaže 2100minˉ¹ 

82,00 €

8890032 Extol PrEmium
Vŕtačka príklepová
príkon 850W, voľnobežné otáčky 0-2800 minˉ¹ 
počet úderov 0-44800 minˉ¹ 
rozsah skľučovadla 1,5-13mm

Výkonná príklepová 
vŕtačka, vhodná na vŕtanie 
do bežných materiálov, muriva 
a pórobetónu.

62,00 €

8890207 Extol PrEmium
Kladivo vŕtacie a sekacie SDS-plus
príkon 1500W, režimy: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, sekanie
energia úderu 5,5J , počet príklepov 4200minˉ¹
pneumaticko-elektrický princíp príklepu, antivibračná rukoväť

123,00 €

8892018 Extol PrEmium
Brúska uhlová
príkon 1200W, priemer 150mm
voľnobežné otáčky 8000minˉ¹
polohovateľná rukoväť

Výkonná brúska určená aj na ťažšie rezacie 
a brúsne práce. Polohovateľná rukoväť 
umožňuje optimalizovať ergonómiu.63,00 €

403110 Extol Craft
Brúska uhlová
príkon 650W, priemer 115mm 
voľnobežné otáčky 11000 minˉ¹ 
polohovateľná rukoväť

Malá šikovná brúska určená na ľahké 
rezacie a brúsne práce, obrusovanie 
zvarovacích švov a pod.

35,50 €

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

Malá brúska s množstvom 
nadstavcov, určená na jemné 
gravírovacie práce a precízne 
opracovanie rôznych materiálov.

8894202 Extol PrEmium
Brúska excentrická
príkon 450W
počet kmitov vo voľnobehu 
4000-13000 minˉ¹
priemer unášacieho taniera 
150mm / 125mm
priemer kmitu 5mm
Na jemnejšie brúsenie 
a leštenie drevených 
a kovových povrchov, lakov, 
tmelov a pod. 

58,00 €

8865052 Extol PrEmium
Pištoľ striekacia 
s nádobkou zhora a funkciou HVlP
max. pracovný tlak 4bar, priemer trysky 1,4mm 
spotreba kvapaliny 160-220 ml/min pri 4bar
objem nádobky 600ml, spotreba vzduchu 150-410 l/min

systém HVLP (High Volume Low Pressure) 
umožňuje nanášať väčší objem farby pri 
nižšom tlaku vzduchu, čo umožňuje znížiť 
spotrebu nanášanej farby až o 30%

Vďaka dĺžke len 200mm a váhe 500g je možné 
s kliešťami pracovať aj v stiesnených podmienkach.

Závitové tŕne z mimoriadne 
tvrdej CrMoV ocele.

24,50 €

20057 Extol Craft
Vrták stupňovitý tiN
4-39mm, stupňovanie 3mm
13 otvorov, stopka pr.13mm
dĺžka 107mm

13,60 €
23945 Extol Craft
Sekáče do betónu SDS-plus
4-dielna sada, 250mm 
plochý šírka 40/20mm
špicatý
drážkovací šírka 20mm

7,65 €

8801604 Extol PrEmium
Vrtáky korunkové, univerzálna sada
13-dielna sada
19(3/4“)-22(7/8“)-29(1 1/8“)-35(1 3/8“)-38(1 1/2“)-
44(1 3/4“)-51(2“)-57(2 1/4“)-64(2 1/2“)mm
2x unášač so strediacim vrtákom
závitový adaptér, podložka
imbusový kľúč

43,00 €

4,59 €

108711 -12 -13 -14 -15 Extol PrEmium
Kotúč rezný diamantový
segmentový
115mm - 4,20 
125mm - 4,95 
150mm - 7,65
180mm - 9,35 
230mm - 15,30

od 4,20 €

106901 -02 Extol Craft
Kotúč rezný na kov 5ks
115x1,0mm - 2,48 
125x1,0mm - 2,78

od 2,48 €

108525 Extol Craft
tanier unášací 
so suchým zipsom 
pre uhlové brúsky 
pr.125mm
max. otáčky 10000minˉ¹

2,65 €
17002 Extol Craft
Kartáč hrnčekový 
vlnitý, oceľový drôt 0,3mm
pr.75mm
max. otáčky 12500minˉ¹

1,98 €
17008 Extol Craft
Kartáč hrnčekový 
vrkočový, oceľový drôt 0,5mm
pr.80mm
max. otáčky 12500minˉ¹

2,45 €
8805100 Extol PrEmium
listy do priamočiarej píly
5-dielna sada
1ks na kov, 1ks na plast, 3ks na drevo
rýchle rezanie, presný rez, vyrezávanie
upínanie BOSCH

3,70 €

4770600 fortum
Kliešte nitovacie
200mm
pr.2,4-3,2-4,0-4,8mm
na hliníkové, medené, oceľové 
a antikorové nity

11,90 €
419312 Extol Craft
Zváračka polyfúzna
príkon 800W, regulácia teploty matrice 220-300°C
doba nábehu teploty <5minút

Zváračka vhodná na nenáročné zváranie 
termoplastov používaných pri montáži 
plastového potrubia. Je vybavená 
analógovou reguláciou teploty.108812 Extol Craft

Kotúč rezný diamantový
segmentový
125mm

3,63 €

1806 Extol Craft
Píla do dreva 
dierovacia
pr.19-64mm
hĺbka 25mm
stopka pr.7/10mm

Výkonné vŕtacie 
a sekacie kladivo 
pre vŕtanie do betónu 
a muriva a ťažšie sekacie práce 
do muriva. Veľká sila úderu zaručuje 
vysoký vŕtací a sekací výkon. 
Antivibračná rukoväť umožňuje 
komfortnejšiu prácu a znižuje 
únavu pri dlhšom používaní.

Na oceľové plechy, všetky druhy 
plastov, sadrokartón, drevo, 
preglejku, laminované dosky, atď. 

Rázový mechanizmus uťahováka umocňuje účinok 
sily motora pri doťahovaní či povoľovaní. Uťahovák 
umožňuje vykonávať rýchlu a plynulú prácu.



3,20 €

9,00 €

7,65 €

6,80 €

445,00 €

67,00 €

4700021X fortum
Sada nástrčných a zástrčných 
kľúčov torx®
23-dielna
1/2“, 1/4“ 
vnútorný torx: E4-E18
vonkajší torx: T8-T60 
kľúč torx: T6-T10

29,50 €
fortum
meter zvinovací pogumovaný 

s magnetom a brzdou

3m, šírka pásu 16mm

6523 Extol PrEmium
Sada nástrčných kľúčov
21-dielna
račňa: 1/2“ 45 zubov
nástrčné kľúče: 1/2“ 10-32mm
nadstavce, adaptér

39,50 €
6591 Extol Craft
Sada náradia
57-dielna sada 
račňa 1/4“ 
nástrčné kľúče 4-13mm 
skrutkovače (-), PH
skrutkovače hodinárske (-), PH
bity (-), PH, PZ, HEX, TORX 
imbusové L-kľúče 1,5-10mm
kliešte kombinované, pologuľaté, siko
kladivo

37,50 €
6333 Extol PrEmium
Kľúče očko-vidlicové
DiN3113
12-dielna sada
6-22mm

10,20 €

8816370 Extol PrEmium
Kľúče rúrkové
sada 8ks
6x22mm

8819312 Extol PrEmium
Kľúče imbusové predĺžené 
s guľôčkou
9-dielna sada
1,5-10mm

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

od 3,60 €

8813138 -42 Extol PrEmium
Kliešte štikacie bočné
160mm - 3,80
190mm - 4,20

od 3,80 €
8813158 -59 Extol PrEmium
Kliešte Siko
250mm - 5,95 
300mm - 7,65

od 5,95 €
3122 -23 -25 Extol PrEmium
meter zvinovací pogumovaný 
s magnetom, 3x brzda
dĺžka / šírka pásu: 
  2m / 16mm - 1,90
  3m / 19mm - 2,65 
  5m / 19mm - 3,15

od 1,90 €

9176 Extol Craft
Pištoľ sponkovacia
dĺžka spony 4-14mm
hrúbka spony 1,2mm

6,35 €

10266 Extol Craft
Výsečníky
9-dielna sada
2,5-10mm

94688 Tesa
Páska lepiaca textilná 4688
50mm x 25m
nosič textil, siváVďaka svojej konštrukcii 

a vyššiemu výkonu je vhodná 
aj na napájanie silnejších strojov 
v stavebníctve, prípadne pre 
rekreačné účely.

8896116 HEroN
Elektrocentrála rámová benzínová EGm 30 aVr
max. výkon 2,8kW/230V, počet fáz 1, účinník 1
AC menovitý prúd 10,8A/230V, DC menovitý prúd 8,3A/12V
motor: benzínový, štvortaktný  jednovalec s OHV rozvodom, obsah 
208ccm, štartovanie ručné, max. výkon motora 4,8kW (6,5HP)/4000minˉ¹
rozmery 45x44x59cm, hmotnosť (bez náplní) 46,3kg

od 6,30 €
99702 Extol Craft
rukavice bavlna
veľkosť 10“

0,49 €
99705 Extol Craft
rukavice bavlna
250mm (10“)

0,30 €

97301 Extol Craft
okuliare ochranné číre
univerzálna veľkosť 

spĺňa normu eN 166

1,45 €

97323 Extol Craft
okuliare ochranné
univerzálna veľkosť

spĺňa normu 
eN 166

1,45 €

8862100 Extol PrEmium
lampa čelová
8 LED diód
vodovzdorná
nastaviteľný sklon
3xAAA batéria

5,30 €

93132 -38 -45 -52 -63 Extol Craft
Zámok visací liatinový
3 kľúče
32mm - 1,49
38mm - 1,55 
45mm - 2,10 
52mm - 2,50 
63mm - 3,40

od 1,49 €

9,30 €

8845205 Extol PrEmium
Pištoľ na aplikáciu polyuretánovej peny
s reguláciou prietoku, tesnosť 30dní, liatina-antikoro
2x plastová trubička, 2x plastová špička

9,35 €

darček

polykarbonátový zorník odolný proti poškriabaniu

nastaviteľná dĺžka nožičiek
zorník triedy F s ochranou proti oderu

2 stupne svietivosti a výstražná červená blikačka

8856676 -77 -78 Extol PrEmium
rukavice
syntetická koža
 / tkanina lurEx
240mm (  9”) - 6,30
250mm (10”) - 5,50 
260mm (11”) - 5,50

8818370 Extol PrEmium
Sada nástrčných kľúčov
65-dielna
račňa 1/4“ a 1/2“ 45 zubov
nástrčné kľúče 4-32mm
nástrčný kľúč na sviečky 16-21mm
nástrčné kľúče vnútorný Torx E4-10
L-imbusové kľúče 1,5-2-2,5mm
nástrčné hlavice s bitmi: 
     plochý, PH, HEX, Torx
kovový kufor

2,8kW

8819102 Extol PrEmium
Skrutkovač na bity račňový, 
magnetický
25-dielna sada
(-)3-7x65mm
PH0-3x65mm
PZ1-3x65mm
TORX T10-30x65mm
nástrčné kľúče 5-11mm
textilné puzdro



1,95 €

2,95 €

17,40 €

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.

414163 Extol Craft
Čerpadlo ponorné antikorové
príkon 1100W
max. prepravný objem 15500l/hod
priechodnosť častíc do 35mm
max. výtlak 11m, max. hĺbka ponoru 8m
priemer výtlačného hrdla 1”, 1 1/4”, 1 1/2” 

Nerezové ponorné čerpadlo určené 
na rýchle odčerpávanie mierne 
sedimentovanej úžitkovej vody 
z bazénov, jám, studní a pod.

83,00 €
414170 Extol Craft
Čerpadlo ponorné membránové
príkon 300W
max. prepravný objem 1400l/hod
priechodnosť častíc 0mm (na čistú vodu)
max. výtlak 50m, max. hĺbka ponoru 5m
priemer výtlačného hrdla 3/4“

55,00 €

Ponorné čerpadlo s veľkým prietokom 
a vysokým výtlakom, určené pre čerpanie 
čistej vody bez mechanického znečistenia 
(piesok, štrk...). Ideálne na hlboké studne 
od priemeru 105mm. Vhodné aj na zalievanie 
záhrad, umývanie, čistenie striekaním a pod. 

8895600 Extol PrEmium
Nožnice na živý plot akumulátorové
1x akumulátor 18V Li-ion 1,5Ah
strihacia lišta (dxš) 560x60mm
max. prestrih 15mm
rýchlosť kmitov 1200minˉ¹
nabíjanie akumulátora 4h
pogumovaná rukoväť

Aku nožnice sú určené na malometrážne strihanie živého 
plota so stredne hrubými vetvičkami. Vďaka napájaniu 
z akumulátoru už nie je nutné dávať pozor na napájací kábel, 
nožnice sú tak ľahšie a manipulácia s nimi pohodlnejšia.

99,00 €

8812285 -86 Extol PrEmium
Pílka na drevo rámová
533mm - 3,75
610mm - 4,00

od 3,75 €

8812215 Extol PrEmium
Pílka na drevo „zlodejka“
300mm

3,65 €

80049 Extol Craft
Nôž univerzálny olamovací
18mm
hliníkový, kovová výstuž
pogumovaný
Auto-lock

8855110 Extol PrEmium
Nôž štepársky zatvárací
175mm
antikoro
drevená rukoväť

6,35 €
8855112 Extol PrEmium
Nôž vrúbľovací zatvárací
175mm
antikoro
drevená rukoväť

6,35 €

8872120 Extol PrEmium
Nožnice záhradnícke
215mm
max. prestrih pr.20mm

8,00 €
8872108 Extol PrEmium
Nožnice záhradnícke
205mm
max. prestrih pr.20mm

7,65 €
8872180 Extol PrEmium
Nožnice záhradnícke 
nákovkové krokovacie
205mm
max. prestrih 24mm

8,00 €
9271 Extol Craft
Nožnice záhradnícke, 
teflónová čepeľ
155mm
max. prestrih pr.8mm

2,45 €

8872165 Extol PrEmium
Nožnice vrúbľovacie nylónové
215mm
pre konáre pr. 5-12mm

17,30 €

92600 Extol Craft
Postrekovač záhradný 
tlakový
1 liter

9,30 €

9901a Extol Craft
tyčinky tavné číre 1kg
pr.11mm, dĺžka 200mm
teplota mäknutia 83-85°C

Vysokotlakový motorový čistič vyniká vysokým čistiacim tlakom vody 
na výstupe (až 210bar) na veľmi efektívne čistenie rôznych povrchov 
a plôch. 

210bar
755,00 €

Robustné čerpadlo so zosilnenou 
konštrukciou a veľkým výkonom, určené 
pre ťažké nasadenie pri odčerpávaní 
silne znečistenej vody z výkopov, nádrží, 
priestorov zatopených pri záplavách a pod. 

8896350 HEroN
motorový vysokotlakový čistič HPW 210
napájací tlak 0-6bar, max. prevádzkový tlak 210bar, max. prietok 510 l/hod., 
teplota použitej vody 0-40°C, dĺžka tlakovej hadice 8m, 4 vymeniteľné trysky
motor: štvortaktný jednovalec s OHV rozvodom, obsah: 196ccm 
max. výkon motora 4,5kW (6HP)/3600 minˉ¹, elektrické štartovanie 
rozmery 53x74x89mm, hmotnosť (bez náplní) 43,65kg

8895105 HEroN
Čerpadlo kalové EmPH 80 W
max. sacia výška 8m, max. výtlačná výška 26m, max. prepravný objem 1300 l/min
priemer sacieho/výstupného hrdla 3“/3“ (76mm), priechodnosť častíc do 25mm
motor: benzínový, štvortaktný jednovalec s OHV rozvodom, obsah 208ccm 
štartovanie ručné, max. výkon motoru 4,8kW (6,5HP)/4000minˉ¹
rozmery (výška x šírka x dĺžka) 56 x 45 x 44cm, hmotnosť (bez náplní) 47,95kg

92603 Extol Craft
Postrekovač záhradný 
tlakový
8 litrov
nastaviteľná mosadzná tryska
odtlakovací ventil
aretácia spúšte v stlačenej polohe

38010 Extol PrEmium
Nožnice na konáre
660mm
max. prestrih pr.25mm

7,65 €
38020 Extol PrEmium
Nožnice na konáre nákovové
710mm
max. prestrih pr.35mm

9,75 €
8873710 Extol PrEmium
Nožnice na živý plot a kríky
550mm
čepele 230mm

14,30 €
38030 Extol Craft
Nožnice na živý plot a kríky
540mm
dĺžka čepele 210mm

8,40 €

1300 l/min
450,00 €

11123 -11 -22 -13 -14 Extol Craft
Plachta zakrývacia PE štandard
  3x4m - 4,20
  3x5m - 5,35
  4x5m - 7,10
  5x8m - 14,90
6x10m - 21,20

oká po celom obvode plachty
od 4,20 €


