
8,50 €

11,90 €

od 1,80 €

9.7.-19.8.2018

Stavba, dielňa,
dom a záhrada

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.

na vŕtanie a sekanie

jednoducho až 80 litrov zmesi
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8891151 Extol PrEmium
Akumulátorová vŕtačka / skrutkovač
2x akumulátor 12V Li-ion, 1,5Ah  
otáčky: I. 0-350minˉ¹ / II. 0-1350minˉ¹  
max. krútiaci moment: I. 21Nm / II. 14Nm  
elektronická dobehová brzda  
skľučovadlo 0,8-10mm  
nabíjanie akumulátora 1,5h  
LED osvetlenie 

Ľahký a výkonný dvojrýchlostný 
vŕtací skrutkovač v ultra 
kompaktnej veľkosti, ideálny 
pre stredne ťažké vŕtanie 
a skrutkovanie do kovu a dreva.

65,00 €
402420 Extol Craft
Akumulátorová vŕtačka / skrutkovač
akumulátor 14,4V Li-ion, 1,5Ah  
otáčky: I. 0-400minˉ¹ / II. 0-1500minˉ¹  
max. krútiaci moment: 22Nm  
elektronická dobehová brzda  
skľučovadlo 0,8-10mm, LED osvetlenie 

45,00 €

89,00 €

8890601x Extol PrEmium
Miešadlo stavebné
príkon 1600W  
2 rýchlosti  
regulácia otáčok  I. 180-380minˉ¹  
      II. 300-650minˉ¹  
elektronicky riadený rozbeh (SoftStart)  
pre miešanie zmesí do 80kg  
uchytenie M14 

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.109,00 €

Extol PrEmium

Rukavice pracovné
koža/syntetika
253mm

405233 Extol Craft
Píla kotúčová
príkon 1200W, otáčky 4500 minˉ¹ 
priemer kotúča 185mm 
max. hĺbka rezu: 65mm (90°) 
                        43mm (45°) 
nastaviteľný uhol rezu 0-45°

63,00 €

33,90 € 8865064 Extol PrEmium
Pištoľ fúkacia 
s manometrom
max. pracovný tlak 8bar
konektor rýchlospojky 1/4“

19600 Extol Craft
Vrták korunkový wolfrámový
Ø 33-53-73mm
hĺbka 60mm
6-hranná stopka

11,00 €

33,50 €

8801500 -02 Extol PrEmium
Sekáč plochý SDS-plus
250mm, šírka 20mm - 1,80
250mm, šírka 40mm - 1,98

8890250 Extol PrEmium
Kladivo vŕtacie a sekacie SDS-plus
príkon 1050W, energia úderu 3,4J  
režimy: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, sekanie s polohovaním  
počet príklepov 0-5100minˉ¹, otáčky 0-920minˉ¹  
pneumaticko-elektrický princíp príklepu

Praktické vŕtacie kladivo určené 
na vŕtanie do muriva a betónu, sekanie 
do porobetónu a muriva a osekávanie 
omietok či obkladov.

darček

4770600 fortum
Kliešte nitovacie
dĺžka 200mm
Ø 2,4-3,2-4,0-4,8mm

na hliníkové, medené, 
oceľové a antikorové nitydodávané s príslušenstvom

Na drobné práce -  pílenie 
a zarezávanie do mäkkého 
dreva a mäkkých kovov, 
umelej hmoty a sadrokartónu, 
brúsenie dreva, kovu, plastov, 
farby, laku, malty a betónu atď.

Pre rovné rezy v dreve 
a doskových materiáloch.

Praktický a ľahký vŕtací skrutkovač, 
určený na skrutkovanie a vŕtanie 
do dreva, kovu a plastov. Vďaka 
Li-ion akumulátoru je možné 
skrutkovač kedykoľvek dobíjať bez 
znižovania kapacity akumulátora. 

14,4V

12V 2x
8894801 Extol PrEmium
Pištoľ teplovzdušná
príkon 2000W  
plynulá regulácia teploty  
        I. 50-450°C / II. 90-600°C
prietok vzduchu 250/500 l/min.

systém upínania
417221 Extol Craft
Multifunkčný oscilačný nástroj
príkon 180W, počet kmitov 22 000 minˉ¹
uhol kmitania ±3°, upínanie nástroja v 30° krokoch

UNIVERZÁLNY



46,50 €

38,00 €

výkonné príklepové vŕtačky

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

58,00 €
401182 Extol Craft
Vŕtačka príklepová
príkon 750W  
otáčky 0-3000minˉ¹, počet úderov 0-48000minˉ¹  
rozsah skľučovadla 1,5-13mm

38,00 €
8890611 Extol PrEmium
Miešadlo stavebné
príkon 850W  
regulácia otáčok 0-500minˉ¹  
elektronicky riadený rozbeh (SoftStart) 
max. objem miešanej zmesi 10l  
skľučovadlo 1,5-13mm  
max. priemer miešacej metly 100mm  
napájací kábel 2,5m 

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

65,00 €

8892020 Extol PrEmium
Brúska uhlová
príkon 2350W  
priemer 230mm  
otáčky 6000 minˉ¹  
bezpečnostný spínač 
polohovateľná rukoväť  
vreteno M14  
dĺžka prívodného kábla 2m

Veľmi výkonná brúska na stredne ťažké 
rezanie hrubostenných profilov a ťažké 
brúsne práce. Polohovateľná rukoväť 
umožňuje optimalizovať ergonómiu.

94,00 €
403126 Extol Craft
Brúska uhlová
príkon 900W  
priemer 125mm  
otáčky 11000 minˉ¹  
bezpečnostný spínač 
polohovateľná rukoväť 

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

38,50 €
409113 Extol Craft
Hoblík falcovací
príkon 750W 
hobľovacia šírka 82mm 
nastaviteľné uberanie 0-2mm, 
hĺbka polodrážky 7mm 
dĺžka základne 285mm 
voľnobežné otáčky 16500minˉ¹

Hoblík s falcovaním do 7mm, s plynule 
nastaviteľnou hĺbkou uberania do 2mm, 
s integrovaným systémom odsávania pilín 
a triesok do zberného vaku, s možnosťou 
úpravy pre prácu pravou aj ľavou rukou.

407115 Extol Craft
Brúska vibračná
príkon 200W 
hliníková brúsna základňa 
187x90mm 
brúsny papier 230x90-93mm 
počet kmitov 11000 minˉ¹

 
upínanie na suchý zips 
alebo pomocou páčok

34,00 €
407202 Extol Craft
Brúska excentrická
príkon 430W 
priemer nosného kotúča 125mm 
otáčky 5000-13000minˉ¹ 
excentricita kotúča 5mm

40,50 €

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

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

108711 -12 -13 -14 -15 Extol PrEmium
Kotúč rezný diamantový
segmentový
Ø115mm -     4,20 
Ø125mm -    4,95
Ø150mm -    7,65
Ø180mm -    9,35
Ø230mm - 15,30

od 4,20 €
8701000 -02 -05 Extol industrial
Kotúč rezný 
na oceľ a antikoro
priemer x šírka kotúča
Ø115x1,0mm -  0,75
Ø125x1,0mm - 0,85 
Ø150x1,0mm - 1,30

od 0,75 €
8808112 Extol PrEmium
Kotúč rezný 
na oceľ a antikoro
Ø125
šírka 1,6mm

0,68 €

od 6,35 €

1807 Extol Craft
Píla dierovacia
do dreva
pr.54-76-89-102-127mm
hĺbka 25mm
stopka pr.10mm
plastové puzdro

6,35 €
79998 Extol Craft
Skľučovadlo s redukciou SDS-plus 
3-dielna sada
1,5-13mm-20UNF

4,60 €

10800 Extol Craft
Kotúč brúsny 
na drevo
Ø125mm

6,10 €
108500 Extol Craft
Tanier unášací so suchým zipsom
Ø125mm
max. otáčky 10000minˉ¹
úchyt M14 (uhlová brúska)

2,49 €
17007 Extol Craft
Kartáč hrnčekový 
vrkočový
oceľový drôt 0,5mm
Ø65mm
max. otáčky 12500minˉ¹
úchyt M14 (uhlová brúska)

1,85 €

8803203 Extol PrEmium
Kotúč pílový 
s SK plátkami
Ø115x1,3x22,2mm, 40z
šírka 2,6mm - 6,35
Ø185x2,2x20mm, 36z
šírka 3,2mm - 9,75

8,50 €

od 2,15 €

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

43003 -04 - 05 Extol light
Žiarovka LED
závit E27, farba biela
energetická trieda A
životnosť min. 30000h
počet zapnutí min. 20000x
uhol rozptylu 240°

 10W, 900 lúmenov - 2,15
 12W, 1055 lúmenov - 2,60
 15W, 1350 lúmenov - 3,00

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

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

Obojručná brúska kombinuje 
kmitavý a rotačný pohyb taniera 
za účelom zamedzenia škrabancov, 
na jemnejšie brúsenie a leštenie 
drevených a kovových povrchov, 
lakov, tmelov a pod. 

Použitie suchého 
zipsu urýchľuje 
výmenu brúsnych 
papierov. 

Obojručná vibračná brúska 
na plošné a kútové brúsenie rôznych 
drevených materiálov, kovov, plastov 
a odstraňovanie tmelov a lakov.



od 3,15 €

2,70 €

3,15 €

5,95 €

Pre absolútne nasadenie.

8896118 hEron
Elektrocentrála rámová benzínová 
EGM 68 AVR-3
max. výkon 6,8kW (400V) / 5,5kW (230V) 
počet fáz 3, účinník 3fáz./1fáz. = 0,8/1 
AC menovitý prúd11A/400V, 21,7A/230V 
DC menovitý prúd 8,3A/12V
 

motor: 
benzínový, štvortaktný 
obsah 439ccm, štartovanie ručné 
max. výkon motora 11,2kW (15HP)
 

rozmery 55x54x68cm 
hmotnosť 83,15kg

890,00 €

8895102 hEron
Čerpadlo drenážne EPH 80
max. sacia výška 7m 
max. výtlačná výška 28m 
max. prepravný objem 1100 l/min 
priemer sacieho/výstupného 
                 hrdla 3“/3“ (76mm) 
 

motor: 
benzínový, štvortaktný 
obsah 208ccm, štartovanie ručné 
max. výkon motora 4,8kW (6,5HP)
 

rozmery 40 x 39 x 47cm 
hmotnosť 26,9kg

269,00 €

Profesionálna kompaktná rezačka s revolučne 
rýchlou rozklápateľnou základňou.
Jednoduché, nastaviteľné hlavové uloženie 
obsahuje 26 ložísk pre nekompromisne 
presný a zároveň ľahký posuv pri rezaní.

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

12606 -09 Extol Craft
Kladivo gumené biele
Ø55mm - 3,68
Ø65mm - 4,98

od 3,68 €

3153 -55 Extol PrEmium
Meter zvinovací 
pogumovaný, s brzdou
šírka pásu 19mm
3m - 1,90
5m - 2,40

od 1,90 €

4770810 fortum
Rezačka na dlažbu kompaktná
max. dĺžka pozdĺžneho rezu 1060mm
max. veľkosť dlažby pri diagonálnom reze 750x750mm
max. hrúbka rezaného materiálu 18mm, rezacie koliesko 22x6x6mm
26 priemyselných ložísk
rozmery 1240x658mm

139,00 €

8841052 Extol PrEmium
Rezačka na dlažbu
max. dĺžka pozdĺžneho rezu 600mm, max. dĺžka priečneho rezu 420x420mm, 
max. hrúbka rezaného materiálu 16mm
rezacie koliesko z titan-wolfrámovej ocele 22x6x5mm, 5 priemyselných ložísk, 
príložník s nastaviteľným uhlom 0-50°, hliníková základňa
rozmery  850x200x205mm

od 2,35 €

8855012 Extol PrEmium
Nôž univerzálny olamovací
18mm
hliníkový, kovová výstuž
pogumovaný
Auto-lock

4700014 fortum
Sada nástrčných kľúčov
27-dielna
račňa 1/2“
nástrčné kľúče 1/2“ 8-34mm
sviečkové kľúče 16 a 21mm
nadstavce a adaptéry

95,00 €

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 (PH, PZ, plochý, imbus, torx)
nadstavce, adaptéry

67,90 €

19,50 €

8816110 -13 Extol PrEmium
Kľúč očko-vidlicový, račňový
45 zubov
10mm - 3,15 
13mm - 3,15

6609 Extol PrEmium
Kľúče imbusové s guľôčkou
9-dielna sada
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm

6,8kW / 400
5,5kW / 230V

Keď potrebujete silu... elektrocentrály a motorové čerpadlá
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1100 l/min

Vďaka svojej kvalitnej konštrukcii, silnému motoru je tento typ určený predovšetkým na použitie 
v stavebníctve, pre montážne práce či ako zdroj elektrickej energie pre mobilné servisné strediská 
a napájanie trojfázových zváracích agregátov. 

Čerpadlá, ktoré sú svojou konštrukciou a vysokým čerpacím výkonom určené na prečerpávanie 
veľkých objemov čistej úžitkovej vody napr. pri napúšťaní rybníkov, nádrží a ďalších podobných 
zdrojov, pri odčerpávaní záplavovej vody zo zatopených pivníc alebo v zaplavených oblastiach, kde je 
potrebné rýchlo, spoľahlivo a efektívne prečerpať veľké množstvo vody.

Spĺňa normy IEC60900, 
JF-258, F-5001503

10,60 €

53087 Extol PrEmium
Skrutkovače elektrikárske 1000V, VDE
7-dielna sada
(-)2,5x80mm-4x100mm-5,5x125mm
(+)PH0x75mm-PH1x100mm-PH2x125mm
skúšačka 200-250V (-)3x65mm
plastový kufrík

6581 Extol Craft
Sada náradia
35-dielna
nástrčne kľúče 1/4“ 5-11mm  
imbusové kľúče 1,5-6mm
skrutkovač na bity  
bity: (-) 4-6mm, (+) PH1-3, PZ1-2, HEX 4-6mm  
hodinárske skrutkovače, náradie

sklolaminátová 
pogumovaná násada

sklolaminátová 
pogumovaná násada

3-dňová
nosič papier 

96030 -38 -50 tEsa
Páska lepiaca maskovacia 
dĺžka 50m 
30mm - 2,35
38mm - 2,90 
50mm - 3,80

86,50 €



70901 -02 -03 -04 -05 Extol Craft
Lanko do kosačky nylónové
dĺžka 15m 
kruhový profil 
Ø1,3mm  - 0,99
Ø1,6mm  - 1,15
Ø2,0mm - 1,30
Ø2,4mm - 1,50
Ø3,0mm - 2,15

od 0,99 €

8895007 Extol PrEmium
Čerpadlo ponorné kalové
príkon 750W  
max. prepravný objem 13000l/hod  
priechodnosť častíc do 30mm  
max. výtlak 8m, max. hĺbka ponoru 7m  
priemer výtlačného hrdla 1”, 1 1/4”, 1 1/2”  
dĺžka napájacieho kábla 10m  
teplota čerpanej kvapaliny 0-35°C 

61,00 €
414163 Extol Craft
Čerpadlo ponorné antikorové
príkon 1100W 
max. prepravný objem 15500l/hod 
prietok pre jednotlivé výtlačné výšky: 
     1m - 15000l/hod, 5m - 12000l/hod, 
     7m - 10000l/hod, 9m - 6000l/hod 
priechodnosť častíc do 35mm 
max. výtlak 11m 
max. hĺbka ponoru 8m 
priemer výtlačného hrdla 1”, 1 1/4”, 1 1/2”  
dĺžka prívodného kábla 9,5m

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

79,90 €

8895011 Extol PrEmium
Hlbinné vretenové čerpadlo
príkon 370W  
max. prepravný objem 1920l/h  
max. výtlačná výška 95m  
max. hĺbka ponoru 15m  
priemer výtlačného hrdla 1“/25mm  
priemer tela čerpadla 100mm  
min. priemer vrtu 125mm  
dĺžka prívodného kábla 40m

Čerpadlo určené pre čerpanie 
čistej vody bez mechanického 
znečistenia (piesok, štrk...) 
z vrtov, šácht, studní alebo nádrží. 
Určené pre dodávku pitnej vody 
z vrtov a nádrží, na zavlažovanie 
a čerpanie vody do vyšších výšok 
a pod.

Poháňané jednofázovým motorom, 
ktorého kondenzátor, ochrana proti 
preťaženiu a vypínač sú umiestnené 
v oddelenej krabičke. Tesnenie motora 
zaisťuje okrem mazanej dvojitej 
mechanickej keramicko-grafitovej 
upchávky aj gufero s gumovým 
krúžkom.148,00 €

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

Výkonné nožnice na náročnejšie 
zastrihávanie a úpravu okrasných drevín. 
Bezpečnostná poistka zastaví motor pri 
vykĺznutí nožníc z ruky. Silný kryt chráni 
pred odlietavajúcimi ustrihnutými kúskami.65,00 €

415113 Extol Craft
Nožnice na živý plot
príkon 500W 
lišta 450x60mm 
max. strihaný priemer 16mm 
rýchlosť kmitov čepelí 1700minˉ¹

Nožnice na zastrihávanie a úpravu 
okrasných drevín. Bezpečnostná poistka 
zastaví motor pri vykĺznutí nožníc z rúk. 
Silný kryt chráni pred odlietavajúcimi 
ustrihnutými kúskami.48,50 €

8855310 Extol PrEmium
Sekera trampská
dĺžka 270mm
materiál antikoro

9,30 €

8872300 Extol PrEmium
Nožnice na trávu otočné
360mm
otočné o 360°
aretácia v 12 polohách

8,50 €

11112 -13 -14 -15 -16 Extol Craft
Plachta zakrývacia PE 
štandard
  4x 6m -   8,00 
  5x 8m -  13,50
  6x10m -  19,90
  8x12m - 33,90
10x15m - 49,90

oká po celom obvode plachty
od 8,00 €

9004231 -531 Extol PrEmium
Hadica záhradná
dĺžka 25m
1/2“, vnútorný pr. 12mm, prac. tlak 
10bar/1MPa - 12,70
3/4“, vnútorný pr. 19mm, prac. tlak 
8bar/0,8MPa - 23,70
trojvrstvá flexibilná hadica 
z mäkčeného PVC zosilnená 
polyesterovým vláknom, hladký 
povrch, priehľadná, pre rôznorodé 
záhradné použitie

od 12,70 €

8876002 -03 -04 Extol PrEmium
Rýchlospojka na hadicu 
mosadzná
1/2“ - 3,50 STOP ventil 
3/4“ - 3,90
3/4“ - 4,00 STOP ventil 

od 3,50 €
8876021 -22 Extol PrEmium
Rýchlospojka na záhradný 
ventil mosadzná
vnútorný závit
adaptér na 3/4“ a 1/2“ ventil - 2,40
adaptér na 1“ a 3/4“ ventil - 2,90

od 2,40 €
8876023 Extol PrEmium
Rýchlospojka na záhradný 
ventil mosadzná
adaptér na 3/4“ ventil
vnútorný závit

1,40 €
8876250 Extol PrEmium
Ventil záhradný
1/2“

2,98 €
92602 Extol Craft
Postrekovač záhradný 
tlakový
5 litrov

15,70 €

8856651 -52 -53 Extol PrEmium
Rukavice, syntetická koža / tkanina LUREX
235mm - 3,45 
245mm - 3,45 
265mm - 3,60

od 3,45 €
9960 
Rukavice koža/látka
250mm

2,30 €

8864001 Extol PrEmium
Autokompresor 
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 

42,00 €

418200 Extol Craft
Kompresor olejový
príkon 1500W 
pracovný tlak 8bar 
sací výkon 208l/min 
plniaci výkon 128l/min 
max. tlak 12bar 
zásobník 24l 
hmotnosť 27kg
Na dodávku stlačeného 
vzduchu: na pohon 
pneumatického náradia, 
nanášanie farieb, čistenie 
vzduchom, hustenie 
pneumatík.

119,90 €

Autokompresor je určený na plnenie 
a prifukovanie pneumatík motocyklov, 
osobných, úžitkových a nákladných 
automobilov, športových a cvičebných 
balónov, nafukovacích matracov a ležadiel, 
gumových člnov a pod.

Kalové čerpadlo pre víkendové stredne 
náročné záhradné a domáce práce, 
určené na prečerpávanie znečistených 
vôd, odvodňovanie výkopových jám 
a zaplavených pivníc, čerpanie vody 
z rybníka, potoka, požiarnej nádrže a pod., 
nie je určené na odčerpávanie septiku.

nylónové puzdro na opasok

1920 l/hod.

15 500 l/hod.

13 000 l/hod.

otočná rukoväť


