


• PRAHA • PRAHA
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VBH s r.o. Praha Dopraváků 723 
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• PRAHA • BRNO • HRADEC KRÁLOVÉ

Ing.Daniel Boťcha Ing. Tomáš Reisigl  Petr Halamka

obchodní zástupce obchodní zástupce obchodně tech.kancelář
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• TÁBOR • TÁBOR • HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Milan Adamec Přemysl Homola  Ondřej Svoboda

obchodní zástupce technický poradce pro   obchodně tech.kancelář
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390 02 Tábor Vožická 620 500 03 Hradec Králové

tel:  602 137 530 390 02 Tábor tel. 702 151 856

fax: 381 281 846 tel.  602 438 402 fax. 495 593 383

e-mail: fax. 381 281 846 e-mail: 

milan.adamec@vbh.cz e-mail: ondrej.svoboda@vbh.cz

premysl.homola@vbh.cz

• BRANDÝS NAD LABEM • JABLONEC NAD NISOU • KLATOVY       

Michal Křáp Libor Pešout Ing. Jiří Seltenhofer                                                                                             

obchodní zástupce technický poradce pro   obchodně tech.kancelář                                                                                                   

Žitavského 496 zpracovatele barev  Strážov 96 

Praha 5 - Zbraslav Krátká 638 340 24

tel.  602 438 403 468 61  Desná tel.   602 661 821

e-mail: tel. 724 352 131 fax. 376 323 888

michal.krap@vbh.cz fax. 483 383 226 e-mail:

e-mail:  jiri.seltenhofer@vbh.cz

libor.pesout@vbh.cz

• BRNO • OLOMOUC

Nadief Odlevák  Vít Schaffner   

obchodní zástupce obchodně tech. kancelář

Kaštanová 34 – areál MANAG Ševčíkova 5 

620 00 Brno-Brněnské Ivanovice 779 00  Olomouc-Týneček

tel. 602 107 040 tel.  602 575 191

fax. 545 231 119 fax. 545 231 119

e-mail: e-mail:

n.odlevak@vbh.cz vit.schaffner@vbh.cz



obj. číslo název katalogový kód
brutto 

cena/mj
mj

1011 nůžky DSV 1521 úhel 90° 6 650,00 ks

8358 nůžky DSV 1521 variabilní 8 064,00 ks

1556 náhradní nůž DSV 1525 balení 10 ks 243,00 ks

7163 náhradní kolečko DSV 1526 585,00 ks

1557 náhradní deska DSV 1527/II 888,00 ks

TĚSNĚNÍ

nástroje a pomůcky

Nůžky Deventer Vario

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání. 10



 
 

vrtací přípravek + sady vrtáků 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 / 25 / 12mm  = vrtáky pro kování SIEGENIA  
 
10 / 25 / 10mm  = GU Jet 77, ROTO Centro 
   
obj.č.VBH popis materiálu brutto cena á 1 ks 

7252 vrtací přípravek 9.782,- 
7256 sada vrtáků  12 / 25 / 12mm 5.355,- 
973 sada vrtáků  10 / 25 / 10mm 5.645,- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na uvedené brutto ceny poskytujeme velkoobchodní slevy. Informujte se u svého prodejce. 



greenteQ  profesionální odlamovací nůž

     greenteQ odlamovací nůž                                          sada náhradních nožů

greenteQ profesionální odlamovací nůž má vysoce kvalitní rukojeť s protiskluzovou a ergonomickou

úpravou,zaručuje práci bez zbytečné únavy a námahy

s pomocí aretačního kolečka je možné dokonale zafixovat polohu ostří v požadované poloze

greenteQ profesionální odlamovací nůž je vybaven automatickým doplňovacím mechanismem náhradních

nožů

po odstranění posledního zbytku nože a posunutím jezdce do zadní polohy se automaticky

zavede další nůž ze zásobníku

čepele jsou vyrobeny z úhlíkové oceli SK-4, jsou široké 18mm a jsou díky trojitému ostření o 50% 

ostřejší než běžně dostupné nože

vodítko výsuvné čepele je vyrobeno z kvalitní oceli

výhody produktu:

vyšší odolnost čepele při zpětném tahu

automatické doplňování nože pro rychlou výměnu 

protiskluzová rukojeť pro obouruční silové řezání

č.VBH nerez matný brutto cena/mj

19386 greenteQ odlamovací nůž 120

19387 greenteQ sada náhradních nožů (10ks) 120

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání.



obj. číslo balení balení v kartonu
brutto 

cena/mj
mj

21012 greenteQ profesionální metr 3m / 16mm 80 ks

21146 greenteQ profesionální metr 5m / 19mm 110 ks

greenteQ profesionální metr 8m / 25mm 149 ks

obj. číslo název
brutto 

cena/mj
mj

19386 profesionální odlamovací nůž 120 ks

19387 greenteQ sada náhradních nožů (10ks) 120 ks

greenteQ profesionální svinovací metr je vyztužený,takže při větším vysunutí nedochází k jeho zalomení. greenteQ metr nabízí díky tvarovanému a 

pogumovanému tělu dobrou ergonomii při práci. Tělo metru je vyrobeno z nárazuvzdorného ABS plastu.Flexibilní klip na opasek usnadňuje upevnění na 

opasek nebo kalhoty. greenteQ profesionální svinovací metr má automatickou brzdu a ruční návrat do schránky pomocí dvojitého tlačítka,které je možné 

použít ve všech polohách. Šířka výsuvného pásu je 16 mm a 19 mm a umožňuje tak dobrý přehled a snadné odečítání rozměrů. Hákové zakončení metru 

je vyrobeno z nerezu a je ohebné.Tato vlastnost vám umožní dokonalé zavěšení metru a absolutní nulovou polohu. Extrémně silná a odolná pružina 

umožňuje řízené a jisté svinutí měřícího ocelového pásu.

greenteQ  profesionální odlamovací nůž

greenteQ profesionální odlamovací nůž má vysoce kvalitní rukojeť s protiskluzovou a ergonomickou úpravou,zaručuje práci bez zbytečné únavy a námahy 

s pomocí aretačního kolečka je možné dokonale zafixovat polohu ostří v požadované poloze.greenteQ profesionální odlamovací nůž je vybaven 

automatickým doplňovacím mechanismem náhradních nožů. Po odstranění posledního zbytku nože a posunutím jezdce do zadní polohy se automaticky 

zavede další nůž ze zásobníku.Čepele jsou vyrobeny z úhlíkové oceli SK-4, jsou široké 18mm a jsou díky trojitému ostření o 50% ostřejší než běžně 

dostupné nože. Vodítko výsuvné čepele je vyrobeno z kvalitní oceli.

sada náhr.nožů

greenteQ NÁŘADÍ 

greenteQ profesionální svinovací metry

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání.



obj. číslo název katal. kód
brutto 

cena/mj
mj

5460 stavební klíč   402.942/0000 367 ks

obj. číslo název katal. kód
brutto 

cena/mj
mj

19651 grafitová tůžka All-in One   217.268/2338 48 ks

NÁŘADÍ

nářadí greenteQ

víceúčelové využití: pro měření, zamykání a odemykání

otvírání zámků na cylindrickou vložku

oboustr.měřítko se stupnicí pro stanovení správné délky cylindr.vložky

trny s vnitřními čtyřhrany velikosti 7/8/9/10 mm

trny se čtyřhranem velikosti  7/8/9/10 mm

greenteQ stavební klíč

greenteQ grafitová tužka All-in-One

píše na téměř všechny podklady

stopy možno gumovat běžnou gumou

vysoce kvalitní grafitová tuha s větší odolností proti lámání

délka 23 cm

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání.



310+400ml 600ml

Obj. číslo Název
Brutto 

cena/mj
mj

19980 greenteQ ruční pistole pro kartuše 310ml a foliová balení 400ml 943 ks

19652 greenteQ ruční pistole pro foliová balení 600ml ("salámy") 1 027 ks

Vlastnosti produktu:

- ergonomicky tvarovaná,pogumovaná rukojeť

- tělo pistole a uzavírací kroužek je vyrobeno z hliníku pro snadné čištění a dlouhou životnost

 tlačný díl je vyroben z tvrzené oceli a z jednoho kusu,stejně tak i posuvná tyč je vyrobena

z tvrzené oceli pro zajištění  menšího opotřebení  a kvalitního,stabilního spojení s tlačným dílem

- tlačný převod síly v poměru 18:1

- profesionální nářadí pro snadnou práci s těsnícími tmely a silikony

- přesné dávkování průtokou materiálu

- rovnoměrné výstup díky konstantnímu posunu

- kvalitní zpracování a robustní materiály zaručují dlouhou životnost

greenteQ pistole na tmely,lepidla a silikony

profesionální nářadí pro rychlou a precizní aplikaci greenteQ tmelů,lepidel a silikonů

greenteQ ruční pistole je profesionální nářadí pro rychlou a precizní aplikaci greenteQ těsnících tmelů a silikonů. Tělo greenteQ ruční pistole je vyrobeno z 

hliníku. Díky tomuto kvalitnímu provedení je možné vyvinout tlak až 300kg. Vysoký převod síly v poměru 18:1 umožňuje snadnou práci bez únavy také s 

obtížně vytlačitelnými,vysoce viskózní materiály. Pogumované rukojeti zabraňují skluzu  a umožňují  komfortní, bezpečnou práci.

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání.



obj. číslo
kusů v 

balení
rozměr vrtáku

brutto 

cena/mj
mj

1 ks 6x135x200mm 178 ks

1 ks 6,5x135x200mm 203 ks

21399 1 ks 5x300x400mm 486 ks

21529 1 ks 6x300x400mm 331 ks

1 ks 6,5x300x400mm 363 ks

greenteQ MultiCon vrták

greenteQ MultiCon vrták

greenteQ MultiCon vrták

greenteQ MultiCon vrták

greenteQ NÁŘADÍ 

víceúčelový vrták MultiCon

greenteQ víceúčelový vrták MultiCon

greenteQ Multicon víceúčelový vrták je vyroben z vysoce kvalitní speciální oceli a má mimořádně ostrou špičku z karbidu. Tato vlastnost umožňuje velmi 

rychlé a úsporné vrtání do různých materiálů. Vícestupňová spirála umožňuje rychlý a účinný transport vyvrtávaného materiálu. Hlavními oblastmi použití 

je vrtání děr do okenních rámů, zdiva, děrovaných cihel, dlaždic, dřeva, plastu, kovu a materiálových kombinací. Je speciálně navržený pro montáž 

systému předsazené montáže greenteQ Klima Konform.

Přednosti produktu:

• vysoce kvalitní víceúčelový vrták s přesnými rozměry pro přesné otvory

• spirála se stupňovitým profilem pro rychlé odvádění vrtaného materiálu

• umožňuje vysoké rychlosti vrtání

• vysoká odolnost proti zlomení a dlouhá životnost

• vysoká flexibilita díky střídavému vrtání do různých materiálů

   (bez výměny vrtáku) 

popis

greenteQ MultiCon vrták

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání.



obj. číslo
kusů v 

balení
rozměr vrtáku

brutto 

cena/mj
mj

1 ks 5x250x310mm 151 ks

1 ks 6x150x210mm 115 ks

14441 1 ks 6x200x260mm 148 ks

1 ks 6x400x460mm 314 ks

1 ks 6,5x150x210mm 124 ks

14455 1 ks 6,5x200x260mm 165 ks

1 ks 6,5x250x310mm 196 ks

greenteQ NÁŘADÍ 

SDS-Plus 2S vrták pro vrtací kladiva 

greenteQ SDS-Plus 2S vrták pro vrtací kladiva 

greenteQ SDS-Plus 2S vrták pro vrtací kladiva je vyroben z vysoce kvalitní oceli. Je vybaven pro rychlost optimalizovanou,dlátovou karbidovou špičkou a 

jádro zesilující spirálou. Vrtaný materiál  je tedy optimálně vrtán a odváděn. Kromě toho  je sníženo riziko poškození a také vibrace při vrtání vyztužením 

jádra spirály. Hlavními oblastmi použití je vrtání děr do betonu, zdiva a přírodního kamene. Je speciálně navržený pro předsazenou montáž systému 

greenteQ Klima Konform na zdivu. 

Přednosti produktu:

• dlouhá životnost díky optimalizaci tvrzené špičky na rychlé vrtání

• optimalní odvod vrtaného materiálu díky velmi otevřené spirále

• KVS spirála (zesílená vnitřní geometrie spirály) pro nízké vibrace při vrtání a vysokou ochranu proti zlomení

• přímý přenos sil na vrtací špičku

• možnost snadného a bodově přesného centrování

• vyroben a odzkoušen dle PGM-specifikace (německé asociace pro vrtací kladiva)

popis

greenteQ SDS-Plus vrták

greenteQ SDS-Plus vrták

greenteQ SDS-Plus vrták

greenteQ SDS-Plus vrták

greenteQ SDS-Plus vrták

greenteQ SDS-Plus vrták

greenteQ SDS-Plus vrták

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání.



obj. číslo
kusů v 

balení
rozměr vrtáku

brutto 

cena/mj
mj

809 1 ks 5x200x260mm 271 ks

1 ks 6x150x210mm 189 ks

1 ks 6x200x260mm 228 ks

1 ks 6x250x310mm 313 ks

1 ks 6,5x100x160mm 190 ks

1 ks 6,5x200x260mm 333 ks

1 ks 6,5x250x310mm 385 ks

greenteQ SDS-Plus vrták

greenteQ SDS-Plus vrták

greenteQ SDS-Plus vrták

greenteQ SDS-Plus vrták

greenteQ SDS-Plus 4S vrták pro vrtací kladiva 

greenteQ SDS-Plus 4S vrták pro vrtací kladiva je vyroben z vysoce kvalitní speciální oceli se čtyřmi tvrzenými karbidovými řeznými destičkami,které jsou k 

sobě postaveny pod úhlem 90°.Tvrzené desky mají kromě toho vycentrovanou špičku a vyztužovací vlákna. Toto zvyšuje životnost a zabraňuje zaseknutí 

při kontaktu např.s výztuží. 4 spirály zajišťují  optimální odvádění odvrtávaného materiálu.Kromě toho robustní spirálový tvar vrtáku omezuje nebezpečí 

zlomení a snižuje vibrace v průběhu vrtání.Hlavní oblastí použití je vrtání do betonu,zdiva a přírodního kamene,speciálně do výztuh. Vrták je také vhodný 

pro montáž systému předsazené montáže greenteQ Klima Konform na zdivo.

Přednosti produktu:

• dlouhá životnost díky tvrzeným řezným destičkám

• optimální odvádění odvrtávaného materiálu díky 4-spirálovému tvaru vrtáku

• možnost rychlejšího vrtání

• spirálové jádro je optimální pro redukci vibrací a vysokou odolnost proti zlomení

• přímý přenos síly na vrtací špičku

• možnost snadného a bodově přesného centrování

• vhodný k vrtání do železobetonu

• vyroben a testován dle PGM specifikací (německá asociace pro vrtací kladiva)

popis

greenteQ SDS-Plus vrták

greenteQ SDS-Plus vrták

greenteQ SDS-Plus vrták

greenteQ NÁŘADÍ 

SDS-Plus 4S vrták pro vrtací kladiva 

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání.



obj. číslo
kusů v 

balení
rozměr vrtáku

brutto 

cena/mj
mj

10 ks 3,0x66x100mm 208 ks

10 ks 3,2x69x106mm 242 ks

10 ks 3,5x73x112mm 242 ks

10 ks 4,0x78x119mm 255 ks

10 ks 4,2x78x119mm 315 ks

10 ks 4,5x82x126mm 322 ks

10 ks 5,0x87x132mm 374 ks

10 ks 5,5x91x139mm 501 ks

10 ks 6,0x91x139mm 545 ks

10 ks 6,5x97x148mm 603 ks

10 ks 8,0x109x165mm 1 046 ks

 10 ks 8,5x109x165mm 1 119 ks

10 ks 9,0x115x175mm 1 326 ks

10 ks 9,5x115x175mm 1 489 ks

10 ks 10,0x121x184mm 1 613 ks

greenteQ NÁŘADÍ 

spirálový vrták HSS-G DIN340

greenteQ spirálový vrták HSS-G DIN340 

greenteQ spirálový vrták HSS-G DIN340 je vyroben z vysoce kvalitní vysokorychlostní oceli (HSS) a je plně broušený.Vrták má díky tomu vysokou odolnost 

proti zlomení a dobře odvádí odvrtávaný materiál. Speciální konstrukce snižuje odpor vrtání. Tím je zajištěna dlouhá životnost vrtáku a rychlé vrtání. 

Dlouhé provedení vrtáku je určeno pro vrtání hlubokých otvorů. Hlavní oblastí využití je vrtání do oceli, litiny,grafitu,bronzu,mosazi,hliníku a plastu.

Přednosti produktu:

• dlouhý spirálový vrták

• vrták vyrobený z vysoce kvalitní oceli  s vynikající rozměrovou přesností pro přesné vrtání

• plně broušený,vyroben z kvalitního materiálu

• vrták s dělenou špičkou pro snadné nasazení na hladké a kulaté povrchy

• možné vysoké rychlosti vrtání

• vysoká odolnost proti zlomení,dlouhá životnost

• excelentní odvádění odvrtávaného materiálu, snížení nebezpečí vzpříčení vrtáku

popis

g-Q HSS-G long DIN340

g-Q HSS-G long DIN340

g-Q HSS-G long DIN340

g-Q HSS-G long DIN340

g-Q HSS-G long DIN340

g-Q HSS-G long DIN340

g-Q HSS-G long DIN340

g-Q HSS-G long DIN340

g-Q HSS-G long DIN340

g-Q HSS-G long DIN340

g-Q HSS-G long DIN340

g-Q HSS-G long DIN340

g-Q HSS-G long DIN340

g-Q HSS-G long DIN340

g-Q HSS-G long DIN340

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání.



obj. číslo
kusů v 

balení
rozměr vrtáku

brutto 

cena/mj
mj

10 ks 3,0x33x61mm 54 ks

10 ks 3,2x26x65mm 75 ks

10 ks 3,5x39x70mm 75 ks

10 ks 4,0x43x75mm 90 ks

10 ks 4,2x43x75mm 107 ks

10 ks 4,5x47x80mm 112 ks

10 ks 5,0x52x86mm 128 ks

10 ks 5,5x57x93mm 148 ks

10 ks 6,0x57x93mm 162 ks

10 ks 6,5x63x101mm 190 ks

10 ks 8,0x75x117mm 292 ks

 10 ks 8,5x75x117mm 332 ks

10 ks 9,0x81x125mm 360 ks

10 ks 9,5x81x125mm 387 ks

10 ks 10,0x87x133mm 424 ks

greenteQ NÁŘADÍ 

spirálový vrták HSS-G DIN338

greenteQ spirálový vrták HSS-G DIN338 

greenteQ spirálový vrták HSS-G DIN338 je vyroben z vysoce kvalitní vysokorychlostní oceli (HSS) a je plně broušený.Vrták má díky tomu vysokou odolnost 

proti zlomení a dobře odvádí odvrtávaný materiál. Speciální konstrukce snižuje odpor vrtání. Tím je zajištěna dlouhá životnost vrtáku a rychlé vrtání. Hlavní 

oblastí využití je vrtání do oceli, litiny,grafitu,bronzu,mosazi,hliníku a plastu.

Přednosti produktu:

• vrták vyrobený z vysoce kvalitní oceli  s vynikající rozměrovou přesností pro přesné vrtání

• plně broušený,vyroben z kvalitního materiálu

• vrták s dělenou špičkou pro snadné nasazení na hladké a kulaté povrchy

• možné vysoké rychlosti vrtání

• vysoká odolnost proti zlomení,dlouhá životnost

• excelentní odvádění odvrtávaného materiálu, snížení nebezpečí vzpříčení vrtáku

popis

greenteQ HSS-G DIN338

greenteQ HSS-G DIN338

greenteQ HSS-G DIN338

greenteQ HSS-G DIN338

greenteQ HSS-G DIN338

greenteQ HSS-G DIN338

greenteQ HSS-G DIN338

greenteQ HSS-G DIN338

greenteQ HSS-G DIN338

greenteQ HSS-G DIN338

greenteQ HSS-G DIN338

greenteQ HSS-G DIN338

greenteQ HSS-G DIN338

greenteQ HSS-G DIN338

greenteQ HSS-G DIN338

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání.



obj. číslo název katal. kód
brutto 

cena/mj
mj

Philips (PH) 1 25mm (balení 10ks) 217.271/6336 91 ks

Philips (PH) 1 50mm (balení 10ks) 217.271/6352 151 ks

Philips (PH) 2 25mm (balení 10ks) 217.271/6337 91 ks

Philips (PH) 2 50mm (balení 10ks) 217.271/6353 151 ks

Philips (PH) 3 25mm (balení 10ks) 217.271/6338 91 ks

Philips (PH) 3 50mm (balení 10ks) 217.271/6354 151 ks

obj. číslo název katal. kód
brutto 

cena/mj
mj

Pozidriv (PZ) 1 25mm (balení 10ks) 217.271/6339 91 ks

Pozidriv (PZ) 1 50mm (balení 10ks) 217.271/6356 151 ks

Pozidriv (PZ) 2 25mm (balení 10ks) 217.271/6341 91 ks

Pozidriv (PZ) 2 50mm (balení 10ks) 217.271/6357 151 ks

Pozidriv (PZ) 3 25mm (balení 10ks) 217.271/6342 91 ks

Pozidriv (PZ) 3 50mm (balení 10ks) 217.271/6358 151 ks

obj. číslo název katal. kód
brutto 

cena/mj
mj

TX T10 25mm (balení 10ks) 217.271/6345 96 ks

TX T10 50mm (balení 10ks) 217.271/6359 156 ks

TX T20 25mm (balení 10ks) 217.271/6346 96 ks

TX T20 50mm (balení 10ks) 217.271/6360 156 ks

TX T25 25mm (balení 10ks) 217.271/6347 96 ks

TX T25 50mm (balení 10ks) 217.271/6361 156 ks

TX T30 25mm (balení 10ks) 217.271/6348 96 ks

TX T30 50mm (balení 10ks) 217.271/6362 156 ks

TX T35 25mm (balení 10ks) 217.271/6349 96 ks

TX T35 50mm (balení 10ks) 217.271/6363 156 ks

TX T40 25mm (balení 10ks) 217.271/6350 96 ks

TX T40 50mm (balení 10ks) 217.271/6364 156 ks

obj. číslo název katal. kód
brutto 

cena/mj
mj

držák bitu 217.271/6365 75 ks

držák bitu Quick-Lock 217.271/6366 117 ks

držák bitu               držák bitu Quick-Lock

greenteQ magnetické držáky bitů 

greenteQ magnetické držáky bitů mají 1/4“-šestihran-dle DIN 3126 E 6,3 a jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu - S2 speciální oceli. Bity mají v 

držáku výbornou stabilitu a jsou magnetem optimálně fixovány.Pomocí funkce Quick Lock je možné držák rychle vyměnit.Délka držáku je 60mm.

NÁŘADÍ

greenteQ utahovací bity 

greenteQ utahovací bity-nástavce Philips PH jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu - S2 speciální oceli./ Barevné označení usnadňuje rozlišení. Povrch 

bitů je pískovaný.greenteQ bity jsou velmi odolné proti opotřebení a vyznačují se velkou výrobní přesností./ Jsou určeny pro aku-šroubováky a vrtačky se 

sklíčidlem./ Pro šrouby a vruty s křížovou drážkou Philips./ pro držák 1/4"-šestihran dle DIN 3126 (25 mm C 6,3, 50 mm E 6,3)- délka 25mm a 50mm.

greenteQ utahovací bit PHILIPS (PH)

greenteQ utahovací bit POZIDRIV (PZ)

greenteQ utahovací bity-nástavce pozidriv PZ jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu - S2 speciální oceli. /Barevné označení usnadňuje rozlišení. 

Povrch bitů je pískovaný.greenteQ bity jsou velmi odolné proti opotřebení a vyznačují se velkou výrobní přesností./ Jsou určeny pro aku-šroubováky a 

vrtačky se sklíčidlem./ Pro šrouby a vruty s křížovou drážkou Philips./ pro držák 1/4"-šestihran dle DIN 3126 (25 mm C 6,3, 50 mm E 6,3)- délka 25mm a 

50mm.

greenteQ utahovací bit TX 

greenteQ utahovací bity-nástavce TX jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu - S2 speciální oceli. /Barevné označení usnadňuje rozlišení. Povrch bitů je 

pískovaný./greenteQ bity jsou velmi odolné proti opotřebení a vyznačují se velkou výrobní přesností./ Jsou určeny pro aku-šroubováky a vrtačky se 

sklíčidlem./ Pro šrouby a vruty s TORX® / pro držák 1/4"-šestihran dle DIN 3126 (25 mm C 6,3, 50 mm E 6,3)- délka 25mm a 50mm.

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání.



ZASKLÍVACÍ NÁŘADÍ

zasklívací lopatka

č.VBH popis materiálu brutto cena/1ks

3172 greenteQ zasklívací lopatka plastová - barva zelená 87

zasklívací kladívko

č.VBH popis materiálu brutto cena/1ks

17206 zasklívací plastové kladivo 27mm - žluté 194

zasklívací plastové kladivo 32mm - žluté 257

16638 zasklívací plastové kladivo 35mm - žluté 290

16595 zasklívací plastové kladivo 40mm - žluté 357

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání.



základ houbičky tvoří  měkčená PU-polyuretanová pěna

zrno = oxid hliníku / spojovací materiál = umělá pryskyřice

rozměry = 100x70x25mm

pokrytí brusnou vrstvou = ze 4 stran

barva = černohnědá

1 celé balení  =  250ks

obj. číslo popis
brutto 

cena/mj
mj

13819 VBH brusná houbička 100 / P220 (100x70x25mm) 11,8 ks

NÁŘADÍ

VBH brusné houbičky

Ideální pro jemné broušení dřeva (falců,hran,ploch,radiusů),laků,barev,plničů,stěrek,plastů,kompozitů,kovů nebo kůže. Použitím pěnové pryže jako 

nosného materiálu výrobku se zde rozlišují dva parametry-hustota rozložení zrna na houbičce a výsledný brusný obraz.Hodnota brusného obrazu odpovídá 

zrnitosti brusného papíru (např. hustota rozložení zrna 100 = zrnitost papíru P220).Vyzkoušejte sami. Postupné vypadávání brusného zrna z houbičky je 

běžný jev opotřebení výrobku.Aktuálně používané kusy houbiček je možné po práci čistit.

VBH brusné houbičky KA.EF 100 (bez rozpouštědel)

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání.



obj. číslo název katal. kód
brutto 

cena/mj
mj

22289 smršťovací folie role šířka 0,5m x 150m 232 ks

22345 smršťovací folie "granát" šířka 10cm x 150m 0 50 ks

0,5m = v kartonu 6ks

0,1m = v kartonu 60ks

smršť.folie šířka 0,5m "granát" - smršť.folie šířka 10cm

obj. číslo název katal. kód
brutto 

cena/mj
mj

22290 bublinková folie-1 role 1m x 100m 671 ks

NÁŘADÍ

balící materiály

pro bezpečné balení různých materiálů a zboží / síla folie 23my / ochrana před prachem,poškozením,vlhkostí 

smršťovací folie

bublinková folie

pro balení různých materiálů a zboží / ochrana před poškozením přepravou, prachem / role á 100m / síla 50mq

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání. 1
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