
Ceny bez DPH jsou platné k 1. 3. 2020. | Ceny podléhají změnám kurzu a případným změnám cen surovin.

spojovací systémy
LAMELLO
2021



call centrum:
Hostivice - Praha západ prodejní a poradenské centrum 

otevírací hodiny prodejní centra:

tel.  +420 244 001 315 stavba-kov-sklo

tel.  +420 244 001 316 interiérové vybavení

e-mail: prodej@schachermayer.cz

po.-čt. 7:30-17:00, pá. 7:30-13:00  (prodejna Hostivice pá. do 15:00)

středa 17:00 - 20:00

Stačí si minimálně 24 hodin předem telefonicky rezervovat 

přesný termín. Při vaší návštěvě se Vám bude plně věnovat 

konkrétní odborný prodejce. Rezervujte si termín  

na telefonu +420 543 420 601-604.

SLUŽBA
pro Vás !

služba v SCH prodejním centru v Brně:

Brno - H-park prodejní a poradenské centrum 

tel.  +420 543 420 609

e-mail: prodej@schachermayer.cz

Opava telefonní prodejní centrum 
 
tel.  +420 553 623 849

e-mail: prodej@schachermayer.cz
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Spojování pomocí

P-System



Zámková, beznářaďová montáž
spojovacího kování Lamello P-System

P-System je založený na drážce se zadním řezem, do kterého je možné zasunout  a ukotvit spojku 
s různými funkcemi. Opracování zahrnuje ponoření a boční posunutí frézy v maximální hloubce, 
aby bylo možné vytvořit tuto profilovou drážku. 
Zde existují dvě možnosti vytvoření drážky P-System:

Rychlejší ruční montáž, bez lepidla a šroubů

CNC technologie

Výkonně pro sériovou výrobu

Elektrické nářadí

Ručně a rychle pro flexibilní použití

Výhody drážkovací frézky Zeta P2
Bez nastavovacího času, softwaru nebo programování je  
možné vyfrézovat jakýkoli úhel v krátkém čase. Přenastavení 
hloubky frézování na jinou hloubku se odehrává, okamžitě. 
Proto je stroj ideální pro jednotlivé kusy, menší série,  
prototypy nebo pro práci na místě montáže.

Výhody CNC stroje
Z CAD přes CAM systém přímo do CNC, toto zvyšuje rychlost 
procesu, snižuje čas plánování, stejně tak riziko chybovosti 
při následujících objednávkách.
Úspora času u větších sériích dělá P-System extrémně efektiv-
ní, rychlý systém od opracování po montáž



 

P-System

Clamex P

Tenso P

Divario P

Znovu a znovu rozebiratelný díky 
otočné pojistce

Rozebírání

Opětovně rozebiratelný  
nábytkový spoj

s předpínacím klipem

Samoupínací spojka k lepení,  
ve všech úhlech

Samoupínací, skrytá spojka  
k zasunutín

Rychlá montáž

Pevné spojení dvou dílců

Lepení

Zasunutí mezi dva pevné boky  
nebo police pomocí vodicí  
drážky

Zasunutí

Zasunutí místo přišroubování 
nebo lepení

Zámkové beznářaďové  
ukotvení



 

P-System

Clamex P

Tenso P

Divario P

Znovu a znovu rozebiratelný díky 
otočné pojistce

Rozebírání

Opětovně rozebiratelný  
nábytkový spoj

s předpínacím klipem

Samoupínací spojka k lepení,  
ve všech úhlech

Samoupínací, skrytá spojka  
k zasunutín

Rychlá montáž

Pevné spojení dvou dílců

Lepení

Zasunutí mezi dva pevné boky  
nebo police pomocí vodicí  
drážky

Zasunutí

Zasunutí místo přišroubování 
nebo lepení

Zámkové beznářaďové  
ukotvení

 

≥10 mm

≥10 mm

Nízká  hloubka prvku 
umožňuje  rohové spoje  
od 22.5 – 180° 

Mnohostranné 
Malý, sotva viditelný otvor  
(ø = 6 mm) slouží k uzamknutí  
a otevření spojky

Estetické
K upnutí a slepení dílců ve 
všech úhlech, ~ 80 kg

Vysoká upínací síla
Dílce s předmontovanými 
spojkami P-System zůstávají 
pro skladování nebo přepravu 
stohovatelné

Stohovatelné

Stabilní Nízká hloubka  
frézování

Bez otáčeníTolerance posuvu

Možnost perfektně srovnat  
a stáhnout dílce k sobě, ~ 15 kg

Vysoká upínací síla
Žádné viditelné spojovací prvky

Skryté
Jednoduché lepení pod úhlem

K zasunutí je zapotřebí pouze 
krátký silový impuls, bez ohledu 
na počet spojek

Mnohostranné Nízká vynaložená 
síla

Zasunutí bez odporu až po  
vytvoření pnutí

Upnutí drážky
Jedostranně odsazená vodicí  
drážka zakrývá spojky

Skryté
Rychlejší montáž spojky 
bez lepidla po přepravě

Oboustranně odsazená vodicí 
drážka pro kompletně skryté 
nábytkové spoje

Rychlejší montáž Nasadit + posunout

Poziční čepy nabízí  
zabezpečení proti pootočení  
bez přídavných kolíků

 

P-System umožňuje dokonalé 
zarovnání obou dílců

Velkoplošné, tvarové ukotvení

s maximální pevností v tahu
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• zabudování pomocí frézky Zeta P2 nebo CNC technologie
• rozebiratelné spojení pro demontovatelné konstrukce
• zabudování během několik sekund, bez nářadí
• vyrovnání a spojení, 2 funkce v jednom
• zajištěné proti protočení pomocí vodicích čepů
• přídavné lamely zajišťují optimální tvarovou stabilitu spojky
• pro utažení 4 mm klíčem je nutný jen 6 mm otvor
• mnohostranné použití spojení v úhlech 30°- 180°
• možné stohovat - z výrobku nevyčnívají žádné díly
• použití při výstavbě regálů, rozkládatelný nábytek, veletrhy, dělicí stěny...

Upozornění:
Nutná vrtací šablona obj. č. 103 330 590

Tloušťka desky: min. 16 mm
Materiál: plast zesílený skelnými vlákny, zinkový tlakový 

odlitek

Obj. č. D x Š mm Tloušťka mm Obsah PA MJ Cena CZK za

103 330 547 66 x 27 10 1000 KAR N 27 265,52 1 KAR

103 330 582 66 x 27 10 300 KAR N 8 530,13 1 KAR

103 330 581 66 x 27 10 80 KAR N 2 442,21 1 KAR

Produktová skupina FNT

Clamex P-14 spojka
           

1 pár

stabilní tvar

stohovatelnéflexibilní



schachermayer LAMELLO 2021  |

spojovací systémy LAMELLO

7

           

• zabudování pomocí frézky Zeta P2 nebo CNC technologie
• rozebiratelné spojení pro demontovatelné konstrukce
• zabudování během několik sekund, bez nářadí
• vyrovnání a spojení, 2 funkce v jednom
• zajištěné proti protočení pomocí vodicích čepů
• přídavné lamely zajišťují optimální tvarovou stabilitu spojky
• pro utažení 4 mm klíčem je nutný jen 6 mm otvor
• mnohostranné použití spojení v úhlech 30°- 180°
• možné stohovat - z výrobku nevyčnívají žádné díly
• použití při výstavbě regálů, rozkládatelný nábytek, veletrhy, dělicí stěny...

Upozornění:
Nutná vrtací šablona obj. č. 103 330 590

Tloušťka desky: min. 16 resp. 13 mm
Materiál: plast zesílený skelnými vlákny, zinkový tlakový 

odlitek

Obj. č. Tloušťka mm Obsah PA MJ Cena CZK za

103 330 583 10 80 KAR N 2 442,21 1 KAR

Produktová skupina FNT

Clamex P Medius-14/10 spojka

1 pár

stabilní tvar

stohovatelnéflexibilní
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Obj. č. Použití Použití MJ Cena CZK za

103 330 590 Clamex P-10 , P-14 úhel 22,5 -180° KS N 1 393,23 1 KS

Produktová skupina FNT

Clamex P vrtací šablona
           

Šestihranný pružný šroubovák pro Clamex P. Díky ohebnému dříku se pohodlně 
dostanete do všech úhlů až do 90°. Otevírat a zavírat jednotlivé spoje díky otočením 
rukojeni.

Velikost klíče: 4 mm
Celková délka: 290 mm

Obj. č.  MJ Cena CZK za

101 180 928  KS N 859,25 1 KS

Produktová skupina ANT

Clamex P montážní nástroj
           

 

Krytky se používají k zakrytí vrtných otvorů otvorů Clamex P. K dispozici ve variantě 45 ° 
a 90 °, nabízejí se také různé úhly. Existuje celkem jedenáct různých barev, z nichž si 
můžete vybrat, aby vyhovovaly různým potřebám druhů dřeva a materiálů.

Typ: Clamex P-14
Materiál: plast

Obj. č. Provedení Povrch Obsah kartonu MJ Cena CZK za

103 330 783 n 90 černý 100 KAR N 165,34 1 KAR

103 330 784 n 90 borovice 100 KAR N 165,34 1 KAR

103 330 785 n 90 šedobílý 100 KAR N 165,34 1 KAR

103 330 786 n 90 světle šedý 100 KAR N 165,34 1 KAR

103 330 787 n 90 okenní šedý 100 KAR N 165,34 1 KAR

103 330 788 n 90 modrošedý 100 KAR N 165,34 1 KAR

103 330 789 n 90 tmavě hnědý 100 KAR N 165,34 1 KAR

103 330 791 n 90 antracit 100 KAR N 165,34 1 KAR

103 330 792 n 45 bílý 100 KAR N 273,77 1 KAR

103 330 793 n 45 černý 100 KAR N 273,77 1 KAR

103 330 794 n 45 borovice 100 KAR N 273,77 1 KAR

103 330 795 n 45 buk 100 KAR N 273,77 1 KAR

103 330 796 n 45 tmavě hnědý 100 KAR N 273,77 1 KAR

103 330 797 n 45 světle šedý 100 KAR N 273,77 1 KAR

103 330 798 n 45 antracit 100 KAR N 273,77 1 KAR

Produktová skupina FNT

Clamex P krytky

90°

45°
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• pro zarovnání výplně panelu, pro lepení, vyztužení nebo zvýšení smykové pevnosti
• vhodný do stejných drážek systému P-System jako Clamex P-14, Tenso P-14 nebo 

Clamex P-10 a proto není třeba měnit frézu

Typ: Bisco P-14
Materiál: plast zesílený skelnými vlákny
D x Š: 65 x 27 mm
Tloušťka: 7 mm
Obsah: 80

Obj. č.  MJ Cena CZK za

103 361 420 n  KAR N 544,82 1 KAR

Produktová skupina FNT

Bisco P14 spojka

           

Tenso P-10 je unikátní pomůcka k lepení, která nevyžaduje svorky ani korpusové lisy. 
Tenso P-10, vyvinutý pro úhly (45°) od tloušťky materiálu 15 mm nebo tupých spojů 
(90°) od tloušťky desky 12 mm, je ideální pro nábytek dodávaný lepený, jako například: 
koupelnový nábytek, boční stěny, malé regály, zárubně, obložení, zdvojení, ozdobné 
rámy atd.
Předpínací klip umožňuje předpnutí Tenso P ručně jednoduchou operací před 
nanesením lepidla. Díky předpjatým konektorům se výrazně sníží úsilí potřebné 
k sestavení obrobků. To má obzvláště pozitivní účinek na větší součásti s několika 
spojovacími prvky, objemnými částmi nebo speciálními úhly. Předpínací klip je součástí 
dodávky Tenso P-10.

Materiál: plast zesílený skelnými vlákny
Provedení: s předpínacím klipem
Barva: černá

Obj. č. D x Š mm Tloušťka mm Obsah PA MJ Cena CZK za

103 330 776 n 52 x 27 9.7 80 KAR N 1 775,42 1 KAR

103 330 777 n 52 x 27 9.7 300 KAR N 6 049,97 1 KAR

103 330 778 n 52 x 27 9.7 1000 KAR N 19 244,98 1 KAR

Produktová skupina FNT

Tenso P-10 spojka

stabilní tvar
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• zabudování pomocí frézky Zeta P2 nebo CNC technologie
• skrytý samosvorný konektor s tvarovým uzamykáním P-System během několika 

sekund
• rychlejší lepení - přestože má konektor vynikající utahovací síly, je tato verze určena 

jako lepicí pomůcka
• velmi vysoká upínací síla umožňuje lepení bez násilí nebo lisování korpusu
• extrémně rychlá instalace spojky bez použití nástrojů
• stohovatelný pro přepravu i přes instalovanou spojku
• boční tolerance posuvu (+/- 2 mm) pro efektivní instalaci

Materiál: plast zesílený skelnými vlákny

Obj. č. D x Š mm Tloušťka mm Obsah PA MJ Cena CZK za

103 330 541 66 x 27 10 1000 KAR N 16 114,28 1 KAR

103 330 574 66 x 27 10 300 KAR N 5 033,51 1 KAR

103 330 573 66 x 27 10 80 KAR N 1 442,02 1 KAR

Produktová skupina FNT

Tenso P-14 spojka
           

1 pár

stabilní tvar

• předpínací klip umožňuje snadnou montáž obrobků s malou námahou

 
Obj. č. Použití pro Materiál Obsah KS MJ Cena CZK za

103 330 545 spojka Tenso P-14 plast 300 KAR N 1 019,17 1 KAR

103 330 546 spojka Tenso P-14 plast 1000 KAR N 3 130,70 1 KAR

103 330 782 n spojka Tenso P-10 plast 2000 KAR N 6 261,39 1 KAR

Produktová skupina FNT

Předpínací klip spojky Tenso P
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 Použití pro: předpínací klip spojky Tenso P-10 a P-14

Obj. č. Materiál MJ Cena CZK za

103 330 781 plast KS N 130,11 1 KS

Produktová skupina FNT

Vkládací nástroj Tenso P-14

1. P-Systém - frézování drážky 2. Tenso P-14 zasunutí 3. předpínací klip nasadit na vkládací klip

4. Tenso P-14 předpínání 5. nanášení lepidla 6. sesazování dílců

7. lepený, neviditelný spoj

 

 Typ: P-8
Použití pro: Lamello P-System
Materiál: plast

Obj. č.  MJ Cena CZK za

103 330 780 n  KS N 75,90 1 KS

Produktová skupina FNT

P-System hloubkový doraz P-8



12 www.schachermayer.cz| LAMELLO 2021

           

• samoupínací, skrytá spojka na zasunutí
• spojuje a upíná při zasunutí pro čistý spoj a pevně uzavřenou spáru
• dodatečné zasunutí polic nebo příček umožňuje snížit hmotnost při přepravě
• úzka spojka dovoluje použití v policích s tloušťkou od 19 mm
• snadné zasunutí polic až krátce před sestavením
• montáž polic bez použití lepidla a upínacích pomůcek, díky tomu se může před 

přepravou rozebrat
• efektivní zpracování a ukotvení pomocí Zeta P2 nebo technologií CNC založené 

na P-systému
• různorodé použití při výrobě kuchyňského nábytku, regálů, korpusů, atypických 

konstrukcí v interiérech, ...

Tloušťka desky: od 19 mm
Materiál: plast zesílený skelnými vlákny

Obj. č. D x Š mm Tloušťka mm Obsah PA MJ Cena CZK za

103 330 552 23 x 15,5 7 80 KAR N 1 797,10 1 KAR

103 330 548 23 x 15,5 7 300 KAR N 6 255,97 1 KAR

Produktová skupina FNT

Divario P-18 spojka

10

8

60
44

10

8

32

18
9.8

7

Nosnost spojky / (N)

 19 mm 22 mm 25 mm 30 mm
 mm 5.11=A     mm 9=A       mm 5.7=A mm 6=A

DTD

MDF
Smrk/ 
Buk/ 

Pevnost v tahu všech materiálů / (N) 600

 500 600 700 1000

 600 700 800 1000
 800 900 1300 1400
 1700 2000 2000 2000

A

x

x

≥12 mm

≥18

≥18 mm ≥12 mm

≥18 ≥16
Nosnost Pevnost

v tahu
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• pro ukotvení do obrobku

 
Obj. č. Použití MJ Cena CZK za

103 330 553 Divario P-18 KS N 1 854,02 1 KS

Produktová skupina FNT

Montážní nástroj pro Divario P-18

P-System
Spojující. Inspirující. A to už 50 let. Maximální přínos pro zákazníka díky jedinečnému 
zvýšení efektivity. Oceněný P-System společnosti Lamello poskytuje bezkonkurenční 
flexibilitu, rychlost a jednoduchost během procesu navrhování, výroby, přepravy 
a montáže. Objevte výroční sortiment a rozmanité výhody a aplikace systému 
P-System.

Rozsah dodávky:
120 párů Clamex P-14
30 párů Clamex P Medius
30 párů Clamex P-10
80 párů Tenso P-14 vč. klipu
30 párů Tenso P-10 vč. klipu
20 ks Bisco P 14
20 ks Bisco P-10
80 párů Divario P-18
Divario montážní nářadí/ vrták/ značkovací šablona
Clamex P montážní nářadí
Sortainer T-Loc

Použití pro: Lamello P-System
Materiál: plast

Obj. č.  MJ Cena CZK za

103 330 711  GT N 13 281,74 1 GT

Produktová skupina FNT

P-System sada spojek Professional

 

P-System
Spojující. Inspirující. A to už 50 let. Maximální přínos pro zákazníka díky jedinečnému 
zvýšení efektivity. Oceněný P-System společnosti Lamello poskytuje bezkonkurenční 
flexibilitu, rychlost a jednoduchost během procesu navrhování, výroby, přepravy 
a montáže. Objevte výroční sortiment a rozmanité výhody a aplikace systému 
P-System.

Rozsah dodávky:
80 párů Clamex P-14
80 párů Tenso P-14 vč. klipu
60 párů Clamex P Medius
20 ks Bisco P 14
Systainer T-Loc vel. II vč. přihrádek

Použití pro: Lamello P-System
Materiál: plast

Obj. č.  MJ Cena CZK za

103 330 712  GT N 6 505,34 1 GT

Produktová skupina FNT

P-System sada spojek Basic
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S frézkou Zeta P2 se dají frézovat systémové drážky pro spojky systému P s různými 
hloubkami frézování bez výměny frézy, pomocí jednoduchého pootočení nastavovače 
hloubky.
Hloubka 15 pro Clamex P-15, hloubka 14 pro Clamex P-14 a Tenso P-14, hloubka 10 
pro Clamex P Medius. Integrovaná mechanika zdvihu na frézovacím vřetenu je srdcem 
profilové drážkovací frézky, při frézování zabezpečí zdvihová mechanika automatický 
pohyb nahoru a dolů čím se vytvoří profilový tvar drážky. Tento zdvihový pohyb se 
spouští automaticky, jakmile je dosaženo maximální hloubky frézování. Pro frézovaní 
drážek pro dřevěné lamelky se funkce automatického zdvihu dá vypnout.

Hlavní oblasti použití: rozebiratelný nábytek, vnitřní výstavba, pokosové spoje ve všech 
úhlech, rámové spoje, pomůcka při lepení, obklady, dělicí stěny, konstrukce lubů, 
dveřních zárubní, plochých, rohových a středových spojů.

Rozsah dodávky: úhelníkový doraz, odsávací nástavec 23 mm, odsávací adaptér  
36 mm, po 1 ks ochranná nasouvací deska 4 mm a 2 mm, sada nářadí, šablona na vrtání 
pro Clamex P-14, souprava spojek P-10 Systém, diamantová fréza na profilové 
drážky 100 x 7 x 22 mm, v Systaineru.

Jmenovitý příkon: 1050 W
Počet otáček při volnoběhu: 9000 ot/min
Max. ø frézy: 100 mm
Hloubka frézování: 20 mm
Odsávací přípojka ø: 23 mm

Obj. č. Hmotnost kg MJ Cena CZK za

101 109 602 3.7 KS N 45 463,34 1 KS

Produktová skupina BNT

Drážkovací frézka Zeta P2 Dia v systaineru
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Vhodné pro drážkovací frézku Zeta P2

Materiál: HW

Obj. č. Provedení Rozměry mm MJ Cena CZK za

101 109 003 Z3 100 x 7 x 22 KS N 2 697,73 1 KS

Produktová skupina BNT

HW-drážkovací kotouč k Zeta P2

           

Vhodné pro dážkovací frézku Zeta P2

Materiál: diamant

Obj. č. Provedení Rozměry mm MJ Cena CZK za

101 109 004 Z3 100 x 7 x 22 KS N 4 834,94 1 KS

Produktová skupina BNT

Diamantový drážkovací kotouč k Zeta P2



Spojování pomocí

Lamello-System



1. Frézování drážek do obrobku 2. Nanesení lepidla do drážek 3. Vložení lamel 4. Upnutí obrobku

Takto to funguje

Výhody a vlastnosti

Precizní pracovní výsledky systému a dlouhá životnost stroje se vyplatí.

Mimořádně efektivní, jednoduchý a přesný systém 
spojení deskových materiálů

– Jednoduché polohování stroje podle rysky

– Nejsou potřeba přídavné dorazy a polohovací pomůcky

– Velká flexibilita při sestavování, je možné zasouvání šikmo  
 k ose zasouvání

Nástroj ve tvaru kotouče se nemůže ohnout

– Vždy rovnoběžné a přesné drážky - i přes suky nebo při rychlé práci

– Bez výměny nástroje je možné zafrézovat mnoho různých spojek

– Nízké provozní náklady během dlouhé životnosti stroje, údržba pouze

 jednoho nástroje

– Tenké obrobky 8 nebo 10 mm lze spojovat v libovolném úhlu.

– Nízké oslabení materiálu obrobků.

– Spojovací prvky odolné proti přetočení s nízkými náklady.

– Není nutné přenastavovat hloubku frézování, 

  nevytváří se riziko vzniku chyb

– Výsledkem je časová úspora při každém spojení

 

Rychlost – boční tolerance posuvu

Přesnost – ověřený princip frézování  
frézovacími kotouči

Všestrannost – tenký plochý spojovací 
prvek s malou hloubkou zasunutí

Jednoduchost – stejné opracování  
z obou stran 
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Obsah kartonu: 1000 ks

Tloušťka: 4 mm

Obj. č. Velikost D x Š mm Hloubka drážky 
mm

MJ Cena CZK za

103 330 555 0 47 x 15 8 KAR N 805,04 1 KAR

103 330 556 10 53 x 19 10 KAR N 844,34 1 KAR

103 330 557 20 56 x 23 12 KAR N 844,34 1 KAR

Produktová skupina FNT

Spojovací lamela

 

Univerzální dávkovač lepidla pro Lamello drážky, hrany, průběžné drážky atd.
Výhody: Zvláště vhodné pro spoje Lamello, rychlé, přesné dávkování lepidla, žádné 
vysoušení lepidla, žádné zatvrdlé trysky, žádné složité úklidové práce, vždy připravené 
k použití.

Rozsah dodávky: vč. zásobníku na lepidlo s kovovou dózou a podstavcem

 
Obj. č. Typ MJ Cena CZK za

101 190 171 model M KS N 1 065,25 1 KS

Produktová skupina ANT

Dávkovač lepidla Minicol model M

 

Vhodné pro Minicol M a Servicol

 
Obj. č.  MJ Cena CZK za

101 190 172  KS N 235,82 1 KS

Produktová skupina ANT

Náhradní kovová tryska k dávkovači Minicol

 

Pro lepení korpusů, zásuvek, rámů všeho druhu a tvarů. Rovnoměrné rozložení tlaku 
zaručuje správný úhel. Aby bylo možné snadno odstranit přebytky lepidla, je ve středu 
rohových profilů vybrání. Délka rohových profilů 60 cm.

 
Obj. č. Obsah MJ Cena CZK za

101 190 463 n 1 pár napínačů, 4 rohové profily 60 cm, 2 x 8 m pás, 2 tažné 
háky

SA N 5 800,60 1 SA

Produktová skupina ANT

Napínače - sada
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• rozebiratelné spojení u demontovatelných konstrukcí
• vyrovnání a spojení, 2 funkce v jednom
• vodicí čepy proti protáčení
• možná různá šikmá spojení
• stohovatelné
• široké využití - montáž zásuvek, rozebiratelného nábytku, dělících příček...

Rozsah dodávky:
1 značkovací šablona
1 šestihranný inbusový klíč
80 šroubů RK 3 x 15 mm u bal.18 párů

Materiál: plast, zinkový tlakový odlitek

Obj. č. D x Š mm Tloušťka mm Obsah PA MJ Cena CZK za

103 330 585 66 x 29 8 18 PK N 1 002,91 1 PK

103 330 595 66 x 29 8 80 KAR N 3 821,89 1 KAR

103 330 596 n 66 x 29 8 300 KAR N 12 612,24 1 KAR

Produktová skupina FNT

Clamex S-18 spojka

1 pár

stohovatelné

estetické

flexibilní
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• spojení a upnutí jedním úderem
• oba kusy jsou zadrážkovány současně
• lze použít jakoukoli drážkovací frézku

Oblasti použití:
rámy dveří
čela nábytku
spojení soklů
prodloužení desek a profilů

Materiál: plast černý

Obj. č. Provedení D x Š mm Tloušťka mm Obsah KS MJ Cena CZK za

103 330 575 E20-L 56 x 11,5 4 80 PK N 813,17 1 PK

103 330 576 E20-H 23 x 28 4 80 PK N 813,17 1 PK

103 330 577 SET - 4 40 ks E20-L, 
40 ks E20-H

PK N 813,17 1 PK

Produktová skupina FNT

Natloukací lamela Fixo

 

E20-H

E20-L
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• montážní pomůcka pro obrobky, které se nedají dobře upnout, jakými jsou clony, 
kryty apod.

• použití v kombinaci s dřevěnými lamelami

Obsah kartonu: 250 ks

Materiál: plast černý

Obj. č. D x Š mm Tloušťka mm MJ Cena CZK za

103 330 565 60 x 24 4.5 KAR N 1 840,47 1 KAR

Produktová skupina FNT

Upevňovací lamela K 20

 

• skryté spoje se srazem 90° nebo na pokos
• montáž pomocí zarážecího nástroje a dvousložkového lepidla
• spojení vsunutím dvou vyčnívajících narážek do sebe
• ideální pro obklady radiátorů, stropní prvky, příčky, regály, nábytkové díly, ...

Materiál: hliník natur

Obj. č. Délka mm Šířka mm Tloušťka mm MJ Cena CZK za

103 330 570 54 17 4.1 PAA 4 038,08 100 PAA

Produktová skupina 300 F52

Lamelové spojovací kování Simplex

11,5

17

4,
1

54

 

• pro rychlejší a přesné narážení spojky Simplex

 
Obj. č.  MJ Cena CZK za

103 330 572  KS N 666,80 1 KS

Produktová skupina FNT

Zarážecí nástroj Simplex
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Nový motor s ergonomickým, štíhlým tvarem.
Základová deska: oboustranně lícující, pro efektivní polohování stroje na obrobku, 
precizně vypracované vedení a dorazové plochy pro perfektní lícování obrobků, 
multifunkční úhlový doraz, sklopný doraz 0-90° se stupnicí, zaskakuje v polohách 22.5°, 
45°, 67.5°, 90º, otočné nastavování hloubky na 6 standardních hloubek.

Rozsah dodávky: HW drážkovací fréza 100 x 4 x 22 mm, odsávací nástavec 36 mm, 
úhlový doraz, nasouvací deska 4 mm, sada nástrojů, návod k obsluze, v systaineru.

Jmenovitý příkon: 780 W
Počet otáček při volnoběhu: 10000 ot/min
Max. ø frézy: 100 mm
Hloubka frézování: 20 mm
Odsávací přípojka ø: 36 mm

Obj. č. Hmotnost kg MJ Cena CZK za

101 181 514 3.1 KS N 17 835,01 1 KS

Produktová skupina BNT

Drážkovací frézka Classic X v systaineru
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Výškově nastavitelná frézka, Step Memory SystemTM, měřítko +/- 2 mm, ve stupních 
po 0,1 mm (celkově 4 mm). Vystředění drážky na střed tloušťky obrobku (pro tloušťku 
materiálu 8 - 24 mm), odsazení a předsazení, stínová drážka (nastavitelná 8-12 mm). 
Multifunkční uhlový doraz, hloubkově nastavitelný na 6 hloubek frézování, sklopný doraz 
0-90° se stupnicí, zaskakuje v polohách 22.5°, 45°, 67.5°, 90°. Centrální uzávěr pro 
rychlou výměnu frézy. Mimořádně plochá ochrana před usmyknutím.

Rozsah dodávky: fréza s výměnnými noži, odsávací nástavec 23 mm, odsávací 
adaptér 36 mm, úhlový doraz, nasouvací ochranná deska 4 mm, souprava nářadí, návod 
k obsluze, v systaineru.

Jmenovitý příkon: 1050 W
Počet otáček při volnoběhu: 9000 ot/min
Max. ø frézy: 100 mm
Hloubka frézování: 20 mm
Odsávací přípojka ø: 36 mm

Obj. č. Hmotnost kg MJ Cena CZK za

101 181 513 3.5 KS N 34 471,02 1 KS

Produktová skupina BNT

Lamelovací frézka Top 21 v systaineru

Nový motor s ergonomickým, štíhlým tvarem.
Základová deska: oboustranně lícující, pro efektivní polohování stroje na obrobku, 
precizně vypracované vedení a dorazové plochy pro perfektní lícování obrobků, 
multifunkční úhlový doraz, sklopný doraz 0-90° se stupnicí, zaskakuje v polohách 22.5°, 
45°, 67.5°, 90º, otočné nastavování hloubky na 6 standardních hloubek.

Rozsah dodávky: HW drážkovací fréza 100 x 4 x 22 mm, odsávací nástavec 36 mm, 
úhlový doraz, nasouvací deska 4 mm, sada nástrojů, návod k obsluze, v kartónové 
krabici.

Jmenovitý příkon: 780 W
Počet otáček při volnoběhu: 10000 ot/min
Max. ø frézy: 100 mm
Hloubka frézování: 20 mm
Odsávací přípojka ø: 36 mm

Obj. č. Hmotnost kg MJ Cena CZK za

101 181 516 n 3.1 KS N 14 927,45 1 KS

Produktová skupina BNT

Drážkovací frézka Classic X v krabici

 



Spojování pomocí

Cabineo



Výhody a vlastnosti

Čisté plošné opracování

Vysoká upínací síla

Žádné otvory na kolíky Jednodílné a předmontované

Dodatečná montáž pevných 
polic

 Rychlá montáž

 Jednoduše, rychle a stabilně

CNC spojka budoucnosti.
Jednoduše, rychle a stabilně!

Takto to funguje

1. CNC – plošné opracování 2. Namontování jednodílné spojky 3. Stohovatelné - plochá balení 4. Stažení obrobků k sobě

Tloušťka materiálu od 12 mm
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Cabineo 8 pro mezistěny od 16 mm a tenké materiály od 12 mm, černý spojovací šroub
Cabineo 12 pro rohové spoje od 13 mm a tenké materiály od 12 mm, poniklovaný 
spojovací šroub
• čisté povrchové úpravy pro použití s CNC bez opracování hran
• žádné otvory pro hmoždinky - pouze jeden nástroj se mění z 5 na 15 mm

Rozsah dodávky: 
• 40x Cabineo 8 a Cabineo 12
• 40x Cabineo krytky
• 1x šestihranný nástavec- bit 4 mm

Typ: Cabineo

Obj. č. Rozměry (D x Š x V) mm Materiál Povrch MJ Cena CZK za

103 330 643 33.8 x 16.5 x 10.8 plast bílý KAR N 1 490,81 1 KAR

Produktová skupina FNT

Cabineo startovací sada 8/12

 

Cabineo 8

Cabineo 12

Cabineo šestihranný bit

11

X

D

D
-5

5

5

Cabineo  8:  X = 8 mm

Cabineo 12:  X = 12 mm

3.6

11.2 11.2

15
 

vrtání

≥12

≥12

≥16

≥12

≥12

 ≥13

≥12

≥24

≥12

3.6

5

11.2 11.2

15
 

3.6
14.8

26

5

6.6

9.2

20.4

3.6

14.8

26

6

6.6

8.1

10.3

19.3

21.5

Varianta 3:
Fréza ø 12 mm

Varianta 1:
Vrták ø 15 mm 

Varianta 2: 
Fréza ø 10 mm nebo menší 

Všechny údaje v mm

Varianty obrábění

opracování korpusu

 Použití:

 Technické informace:

Pevnost spojky bez použití kolíků (N)

 Dřevotříska 19 mm  12 Cabineo 8 Cabineo  excentr

 Pevnost v tahu (F1)  900  500  500

 Pevnost ve střihu (F2) 850  550  550

 Pevnost ve střihu (F3) 400 [-13%] 400 [-13%] 450 

 Přítlačná síla (F4)  900  500  -

 10 N ~ 1 kg

 Technické údaje

 Rozměry   33.8 x 16.5 x 10.8 mm

 Fréza   ø 12 mm nebo menší

 Vrták   ø 5 mm a 15 mm

 Z materiálu  umělá hmota se skelným vláknem

 Tolerance instalace  podélně ± 1 mm

 Pevnost v tahu (N)

Materiál 12 mm  Cabineo 8 

HPL   900 

Multiplex   900

CDF   600 

MDF   400

10 N ~ 1 kg

Ø
 1

6m
m

  Ø 12mm

F4

F1

 Pevnost v tahu Pevnost ve střihu Přítlačná síla

F2 F3

3.6

5

11.2 11.2

15
 

3.6
14.8

26

5

6.6

9.2

20.4

3.6

14.8

26

6

6.6

8.1

10.3

19.3

21.5

Varianta 3:
Fréza ø 12 mm

Varianta 1:
Vrták ø 15 mm 

Varianta 2: 
Fréza ø 10 mm nebo menší 

Všechny údaje v mm

Varianty obrábění
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• pro rohové spoje
• spojovací šroub je poniklovaný
• čisté povrchové úpravy pro použití s CNC bez opracování hran
• bez otvorů pro hmoždinky - pouze jeden nástroj se změní z 5 na 15 mm
• rychlá montáž - jednodílné a předmontované
• vysoká upínací síla - stabilní spoje, pevně připojené, demontovatelné

Typ: Cabineo 12

Obj. č. Rozměry (D x Š x V) mm Materiál Povrch MJ Cena CZK za

103 330 645 33,8 x 16,5 x 10,8 plast bílý KAR N 4 052,29 1 KAR

103 330 770 n 33,8 x 16,5 x 10,8 plast černý KAR N 4 052,29 1 KAR

Produktová skupina FNT

Cabineo 12 spojka

11

X

D

D
-5

5

5

Cabineo  8:  X = 8 mm

Cabineo 12:  X = 12 mm

3.6

11.2 11.2

15
 

vrtání

 ≥13

≥12

≥24

≥12

3.6
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11.2 11.2

15
 

3.6
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6.6

9.2

20.4

3.6

14.8

26
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6.6

8.1

10.3

19.3

21.5

Varianta 3:
Fréza ø 12 mm

Varianta 1:
Vrták ø 15 mm 

Varianta 2: 
Fréza ø 10 mm nebo menší 

Všechny údaje v mm

Varianty obrábění

opracování korpusu

 Použití:

 Technické informace:

Pevnost spojky bez použití kolíků (N)

 Dřevotříska 19 mm  12 Cabineo 8 Cabineo  excentr

 Pevnost v tahu (F1)  900  500  500

 Pevnost ve střihu (F2) 850  550  550

 Pevnost ve střihu (F3) 400 [-13%] 400 [-13%] 450 

 Přítlačná síla (F4)  900  500  -

 10 N ~ 1 kg

 Technické údaje

 Rozměry   33.8 x 16.5 x 10.8 mm

 Fréza   ø 12 mm nebo menší

 Vrták   ø 5 mm a 15 mm

 Z materiálu  umělá hmota se skelným vláknem

 Tolerance instalace  podélně ± 1 mm

 Pevnost v tahu (N)

Materiál 12 mm  Cabineo 8 

HPL   900 

Multiplex   900

CDF   600 

MDF   400

10 N ~ 1 kg

Ø
 1

6m
m

  Ø 12mm

F4

F1

 Pevnost v tahu Pevnost ve střihu Přítlačná síla

F2 F3

3.6

5

11.2 11.2

15
 

3.6
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26
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6.6

9.2

20.4

3.6

14.8

26

6

6.6

8.1

10.3

19.3

21.5

Varianta 3:
Fréza ø 12 mm

Varianta 1:
Vrták ø 15 mm 

Varianta 2: 
Fréza ø 10 mm nebo menší 

Všechny údaje v mm

Varianty obrábění
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• pro mezistěny od 16 mm a tenké materiály od 12 mm
• spojovací šroub je černý
• čisté povrchové úpravy pro použití s CNC bez opracování hran
• bez otvorů pro hmoždinky - pouze jeden nástroj se změní z 5 na 15 mm
• rychlá montáž - jednodílné a předmontované
• vysoká upínací síla - stabilní spoje, pevně připojené, demontovatelné

Typ: Cabineo 8

Obj. č. Rozměry (D x Š x V) mm Materiál Povrch MJ Cena CZK za

103 330 644 33,8 x 16,5 x 10,8 plast bílý KAR N 4 052,29 1 KAR

103 330 771 n 33,8 x 16,5 x 10,8 plast černý KAR N 4 052,29 1 KAR

Produktová skupina FNT

Cabineo 8 spojka

 

11

X

D

D
-5

5

5

Cabineo  8:  X = 8 mm

Cabineo 12:  X = 12 mm
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Varianta 3:
Fréza ø 12 mm

Varianta 1:
Vrták ø 15 mm 

Varianta 2: 
Fréza ø 10 mm nebo menší 

Všechny údaje v mm

Varianty obrábění

opracování korpusu

 Použití:

 Technické informace:

Pevnost spojky bez použití kolíků (N)

 Dřevotříska 19 mm  12 Cabineo 8 Cabineo  excentr

 Pevnost v tahu (F1)  900  500  500

 Pevnost ve střihu (F2) 850  550  550

 Pevnost ve střihu (F3) 400 [-13%] 400 [-13%] 450 

 Přítlačná síla (F4)  900  500  -

 10 N ~ 1 kg

 Technické údaje

 Rozměry   33.8 x 16.5 x 10.8 mm

 Fréza   ø 12 mm nebo menší

 Vrták   ø 5 mm a 15 mm

 Z materiálu  umělá hmota se skelným vláknem

 Tolerance instalace  podélně ± 1 mm

 Pevnost v tahu (N)

Materiál 12 mm  Cabineo 8 

HPL   900 

Multiplex   900

CDF   600 

MDF   400

10 N ~ 1 kg

Ø
 1

6m
m

  Ø 12mm

F4

F1

 Pevnost v tahu Pevnost ve střihu Přítlačná síla

F2 F3
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Varianta 3:
Fréza ø 12 mm

Varianta 1:
Vrták ø 15 mm 

Varianta 2: 
Fréza ø 10 mm nebo menší 

Všechny údaje v mm

Varianty obrábění
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• připojení bez opotřebení; žádné opotřebení nástroje po opakované montáži 
a demontáži

• různé materiály; protizávit lze vyříznout přímo do materiálu (HPL, hliník, ocel atd.)
• vysoká odolnost; v případě mezistěn se uchycují šrouby do stejné objímky z obou 

stran
• zvýšená pevnost v různých materiálech; objímka proniká hluboko do materiálu
• čisté opracování povrchu pro použití s CNC bez opracování hran
• pro mezistěny od 16 mm a tenké materiály od 12 mm
• spojovací šroub M6 pozink

Upozornění:
mosazné objímky nejsou součástí dodávky

Typ: Cabineo 8 M6
Závit: M6
Délka závitu: 8 mm

Obj. č. Rozměry (D x Š x V) mm Materiál Povrch MJ Cena CZK za

103 330 800 n 33,8 x 16,5 x 10,8 plast bílý KAR N 4 052,29 1 KAR

103 330 801 n 33,8 x 16,5 x 10,8 plast bílý KAR N 15 694,14 1 KAR

103 330 802 n 33,8 x 16,5 x 10,8 plast černý KAR N 4 052,29 1 KAR

103 330 803 n 33,8 x 16,5 x 10,8 plast černý KAR N 15 694,14 1 KAR

Produktová skupina FNT

Cabineo 8 M6 spojka

X Y = Ø 
[mm] [mm]

Cabineo 8 M6* (bez objímky) 8 5
objímka M6x12.3  13.5 8
objímka M6x15.3 16.5 8
* Metrický ISO závit DIN 13-1 

 Y

D
-5  D

11

1

 x

≥12

≥12

≥16

≥12

≥12

3.6

8

11.2 11.2

15
 

3.6
14.8

26

5

6.6

9.2

20.4

3.6

14.8

26

6

6.6

8.1

10.3

19.3

21.5

Varianta 3:
Fréza ø 12 mm

Varianta 1:
Vrták ø 15 mm 

Varianta 2: 
Fréza ø 10 mm nebo menší 

Všechny údaje v mm

Varianty obrábění

přítlačná sílapevnost ve střihupevnost v tahu

Dřevotříska 
Pevnost spojky bez použití kolíků (N)

objímka objímka
19 mm M6 12.3 M6 15.3
Pevnost v tahu  (F1) 750 900
Pevnost ve střihu (F2) 1050 1200
Pevnost ve střihu  (F3) 400 400
Přítlačná síla  (F4) 750 900
10 N ~  1kg

F4

F1

F2

F3
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 Materiál: mosaz
ø: 8 mm
Montážní ø: 8 mm
Závit: M6

Obj. č. Délka mm Použití pro MJ Cena CZK za

103 330 804 n 12.3 tloušťka materiálu 14-16 mm KAR N 1 081,51 1 KAR

103 330 805 n 12.3 tloušťka materiálu 14-16 mm KAR N 4 174,26 1 KAR

103 330 806 n 15.3 tloušťka materiálu 17-25 mm KAR N 1 154,70 1 KAR

103 330 807 n 15.3 tloušťka materiálu 17-25 mm KAR N 4 499,53 1 KAR

Produktová skupina FNT

Cabineo M6 objímka

 

12.3

9.3 

8 

15.3

9.3 

8 

X Y = Ø 
[mm] [mm]

Cabineo 8 M6* (bez objímky) 8 5
objímka M6x12.3  13.5 8
objímka M6x15.3 16.5 8
* Metrický ISO závit DIN 13-1 

 Y

D
-5  D

11

1

 x

≥ 14

13,5

 1 

14-16 

1

 1

16.5

≥ 17 ≥ 17-25 
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 Typ: Cabineo krytky

Obj. č. Materiál Povrch MJ Cena CZK za

103 330 646 plast signální bílá KAR N 211,42 1 KAR

103 330 647 n plast hnědobéžový KAR N 211,42 1 KAR

103 330 648 n plast RAL 7040 okenní šedá KAR N 211,42 1 KAR

103 330 649 n plast RAL 9018 bílá papyrus KAR N 211,42 1 KAR

103 330 650 plast RAL 7005 myší šedá KAR N 211,42 1 KAR

103 330 773 n plast tmavě ocelový KAR N 346,95 1 KAR

103 330 774 n plast niklovaný KAR N 346,95 1 KAR

103 330 775 n plast stříbrný KAR N 346,95 1 KAR

Produktová skupina FNT

Cabineo krytky

103 330 646

103 330 647 103 330 648 103 330 649 103 330 650

103 330 773 103 330 774 103 330 775



Spojování pomocí

Invis Mx2-System



Magnetické spoje s ještě větší upínací silou!

Skryté jako lepené spoje, flexibilní jako šroubové 
spoje!

Montážní nástroj MiniMag Mx2 utahuje nebo uvolňuje spoj
Počet otáček aku šroubováku musí být 1200 - 1500min¯¹

250 kg upínací síly na jeden spojovací prvek.

Ještě více možností použití

Pevně sešroubované obrobky  
Znovu rozebiratelné do několika sekund 
Kompletně skryté 
Žádné otvory | Žádné krytky | Žádné tmelení |  Perfektní vzhled!
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Montážní nástroj Minimag je vodný pro každou běžnou vrtačku s otáčkami  
od 1200 - 1500 min¹. Rotující magnetické pole Minimag Mx pohání/otáčí spojovacím 
šroubem podobně jako ozubené kolo. Šroub ve spojce se tím zašroubuje do vnitřního 
závitu závrtné matice - kompletně a bez jediného dotyku pouze magnetickým 
polem.  
K rozebrání spoje se jednoduše změní směr rotace vrtačky.
Stahovací síla až 250 kg na spojku.

Rozsah dodávky:
Minimag MX2, 20x sada Invix Mx2 spojka se zašroubovací maticí 14 mm, vrtací šablona 
Rasto s vrtákem 12 mm a hloubkovým dorazem, nástavec, nástroj Invis Mx2 pro 
zašroubování, pružinová hřídel

 
Obj. č. Velikost sady MJ Cena CZK za

101 181 515 27dílná KS N 11 932,97 1 KS

Produktová skupina BNT

Příslušenství

Obj. č. Popis MJ Cena CZK za

103 330 563 Lamello spojky Invis Mx2, sada 20 ks; vrt ø 12mm KAR N 2 594,01 1 KAR

Spojovací systém INVIS Mx2 Starter Kit
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• perfektní spojení - spáry bez viditelného spojovacího materiálu
• magneticky utahované spojovací kování
• utažení se provádí magnetickým utahovákem MiniMag, který je součástí základní 

sady Starter Kit obj. č. 101 181 515 
Magnetický utahovák stačí upnout do akuvrtačky a podle směru otáčení se Invis 
spojky utahují nebo povolují

• ideální pro upevnění nohou stolů, regálů, schodišť, výstavbu veletržních stánků...
• montáž a demontáž bez opotřebení
• až 250 kg na jednu spojku (zvýšení tahu oproti předchozímu modelu Invis Mx o 60 %)

Rozsah dodávky:
20 ks Invis MX spojek
20 ks Invis MX zašroubovacích matek

Montážní rozměr: ø 12 x 37 / ø 12 x 14 mm
Materiál: zinkový tlakový odlitek

Obj. č. Obsah MJ Cena CZK za

103 330 563 20 ks/karton KAR N 2 594,01 1 KAR

Produktová skupina FNT

Příslušenství

Obj. č. Popis MJ Cena CZK za

101 181 515 Spojovací systém INVIS Mx2 Starter Kit, sada s 20 spojkami, 
v kufru

KS N 11 932,97 1 KS

Invis Mx2 spojka - sada

 

1 ks Invis Mx2

upínací síla / vzdálenost od okraje obrobku vrtání



Spojování pomocí

systému nanášení lepidla



Takto to funguje

1. Přístroj připravený k použití 2. Nasazení požadované trysky 3. Nanesení lepidla 4. Vyčištění trysky

Dávkovatelnost Přesnost 

„Jednoduše nanesete požadované množství“ 
Optimalizovaný nános lepidla: přesně nastavené ideální množství lepidla

„Přesně tam, kam chci“

Zlepšení kvality: přesnější nanesení na požadované místo, optimální 
pevnost drážek

Geniální systém nanášení lepidla pro pevné spoje: 
hospodárný, vždy připravený, možnost dalšího  
vybavení

Výhody a vlastnosti

„Tak rychle, jak jen to jde“

Úspora času: efektivní nános správnou tryskou, minimální nároky na 
čištění

Efektivita
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Obj. č. Šířka mm Hodí se k MJ Cena CZK za

108 628 178 70 LK 3 / LK 5 / LK 10 KS 4 060,69 1 KS

108 628 180 120 LK 3 / LK 5 / LK 10 KS 5 274,21 1 KS

Produktová skupina 800 810

Tryska na lepení ploch

 

108 628 178 108 628 180

 

Aplikační systém Lamello je velmi snadno použitelný systém pro efektivní 
a nenáročné aplikace lepidla.

Tlaková nádoba z nerezové oceli je naplněna 3, 5 nebo 10 kg lepidla a natlakována 
na přibližně 5 barů. Aby bylo možné začít s aplikací lepidla, stačí jen nasadit vhodou 
trysku na lepidlovou pistoli. Po dokončení práce se tryska opláchne pod kohoutkem 
a přední strana pistole se vytřepe. Zařízení pro nanášení lepidla LK může být 
uchováváno týdny pod tlakem i s lepidlem v systému.
• tlaková nádoba z nerezové oceli zaručuje dlouhou životnost
• minimální čisticí úsilí, pouze pistole a trysky
• jednorázové natlakování je dostatečné, aby vydalo celé množství lepidla o hmotnosti 

3, 5 nebo 10 kg, a to i po dlouhou dobu
• kompletní a připravené k použití již se standardním rozsahem dodávky
• rozšířitelné podle požadavků
• rychlé použití lepidla na spoje, plochy nebo hrany
• výroba nábytku, konstrukce kuchyní, tesařské konstrukce, přepravitelné 

na staveništi

Pro všechna vodou ředitelná lepidla

Rozsah dodávky:
Kompletní přístroj z nerezu, lepidlová pistole LK-0, hadice - ø 10 mm a délka 4 m, 
nádoba na lepidlo z umělé hmoty, nádoba na vodu pro lepidlovou pistol, stříkací tryska, 
hadice na natlakování

 
Obj. č. Obsah kg Tlak bar Rozměry mm MJ Cena CZK za

108 628 038 3 1-5 285 x 340 KS 21 955,54 1 KS

108 628 040 5 1-5 285 x 465 KS 30 358,27 1 KS

108 628 042 10 1-5 360 x 530 KS 39 791,02 1 KS

Produktová skupina 800 810

Nanášečka lepidla LK3/LK5/LK10

108 628 038

108 628 040

108 628 042
 

• množství lepidla se dá plynule dávkovat
• bez kapání a velmi snadné čištění
• bajonetový zámek pro rychlou výměnu trysek
• pohodlná údržba

Hodí se k: LK3, LK5, LK10

Obj. č.  MJ Cena CZK za

108 628 046  KS 7 670,88 1 KS

Produktová skupina 800 810

Lepidlová pistole LK-0 pro manuální nanášení
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Obj. č. Velikost mm Hodí se k MJ Cena CZK za

108 628 052 5 x 30 LK 3 / LK 5 / LK 10 KS 623,16 1 KS

108 628 142 10 - 22 LK 3 / LK 5 / LK 10 KS 2 995,98 1 KS

108 628 144 23 - 42 LK 3 / LK 5 / LK 10 KS 3 701,81 1 KS

108 628 152 5 x 25 LK 3 / LK 5 / LK 10 KS 610,69 1 KS

Produktová skupina 800 810

Tryska na lepení hran

 

108 628 052

108 628 142 108 628 144 108 628 152

 

  
Obj. č. Velikost ø mm Hodí se k MJ Cena CZK za

108 628 090 6 x 20 LK 3 / LK 5 / LK 10 KS 1 114,31 1 KS

108 628 092 8 x 25 LK 3 / LK 5 / LK 10 KS 1 114,31 1 KS

108 628 094 10 x 30 LK 3 / LK 5 / LK 10 KS 1 114,31 1 KS

108 628 096 12 x 40 LK 3 / LK 5 / LK 10 KS 1 114,31 1 KS

108 628 124 0 - 20 LK 3 / LK 5 / LK 10 KS 3 943,86 1 KS

108 628 148 30 x 100 x 4,5 LK 3 / LK 5 / LK 10 KS 4 551,84 1 KS

108 628 194 50 x 7 LK 3 / LK 5 / LK 10 KS 4 093,76 1 KS

Produktová skupina 800 810

Tryska na lepení spojů

108 628 090

108 628 092108 628 094108 628 096108 628 124108 628 148108 628 194

 

  
Obj. č. Velikost ø mm Hodí se k MJ Cena CZK za

108 628 154 5 x 40 LK 3 / LK 5 / LK 10 KS 169,14 1 KS

Produktová skupina 800 810

Náhradní špička trysky



Opravy pomocí

Minispot-System
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Frézka na vyfrézování drážek pro lodičky Minispot velikost 2. Na opravy vad ve dřevě 
a poškozených míst jako trhliny, díry nebo poškozené hrany.
Přesné vedení se speciálním povrchem, jednoduché polohování s průzorem, vyfré-
zování bez skluzu, protiskluzový povrch, posuvný kryt na frézování v drážkách, nástavec 
odsávaní třísek.

Rozsah dodávky: HW-frézovací nástroj vel. 2, souprava nářadí, návod k obsluze, 
dřevěný kufřík.

Jmenovitý příkon: 780 W
Počet otáček při volnoběhu: 10000 ot/min
Max. ø frézování: 100 mm
Hloubka frézování: 8 mm

Obj. č. Hmotnost kg MJ Cena CZK za

101 181 535 3.1 KS N 27 426,94 1 KS

Produktová skupina BNT

Lodičkovací frézka Minispot G 2 A

Vhodné k Lamello drážkovacím frézkám, lodičkovacím frézkám.

Velikost: 2
Provedení: Z4, 4 NL
Rozměry: 100 x 8 x 22 mm
Materiál: HW

Obj. č. Počet zubů MJ Cena CZK za

101 181 528 4 KS N 5 179,65 1 KS

Produktová skupina BNT

Minispot fréza HW
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12 dřevin po 30 kusech
•   javor
•   bříza
•   přírodní buk
•   pařený buk
•   dub
•   olše
•   jasan
•   smrk
•   borovice
•   modřín
•   ořech
•   sibiřský modřín

 
Obj. č. Velikost Šířka mm Obsah KS MJ Cena CZK za

103 330 749 2 8 360 KAR N 3 144,25 1 KAR

Produktová skupina FNT

Sada opravných lodiček, člunků

 

profil

  
Obj. č. Velikost Šířka mm Materiál Obsah KS MJ Cena CZK za

103 330 727 2 8 dub 500 KAR N 2 558,77 1 KAR

103 330 735 2 8 smrk 500 KAR N 1 260,41 1 KAR

103 330 738 2 8 modřín 500 KAR N 2 070,87 1 KAR

103 330 740 4 15 smrk 200 KAR N 1 805,23 1 KAR

103 398 063 2 8 smrk 7000 KAR N 20 600,26 1 KAR

Produktová skupina FNT

Opravná lodička, člunek

 

profil
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• tyto dřevěné zátky byly vyrobeny z větví horského smrku

 
Obj. č. ø mm Výška mm Obsah KS MJ Cena CZK za

103 330 715 10 9 250 KAR 570,38 1 KAR

103 330 716 15 9 250 KAR 570,38 1 KAR

103 330 717 20 9 250 KAR 570,38 1 KAR

103 330 718 25 9 250 KAR 570,38 1 KAR

103 330 719 30 9 250 KAR 570,38 1 KAR

Produktová skupina 300

Dřevěná zátka

 

  
Obj. č. ø mm Výška mm Materiál Obsah KS MJ Cena CZK za

103 330 720 20 10 smrk 250 KAR 589,96 1 KAR

103 330 721 25 10 smrk 250 KAR 570,38 1 KAR

103 330 722 30 10 smrk 250 KAR 522,58 1 KAR

103 330 723 35 10 smrk 250 KAR 522,58 1 KAR

103 330 724 20 10 modřín 250 KAR 1 045,17 1 KAR

103 330 726 25 10 modřín 250 KAR 966,04 1 KAR

103 330 728 30 10 modřín 250 KAR 871,24 1 KAR

103 330 729 35 10 modřín 250 KAR 879,07 1 KAR

103 330 730 40 10 smrk 250 KAR 657,34 1 KAR

103 330 731 50 10 smrk 250 KAR 775,65 1 KAR

Produktová skupina 300

Příčná dřevěná zátka

 

• tyto dřevěné zátky byly vyrobeny z větví horského smrku

Rozsah dodávky:
• 50 ks ø 10 mm
• 150 ks ø 15 mm
• 150 ks ø 20 mm
• 100 ks ø 25 mm
• 50 ks ø 30 mm

 
Obj. č.  MJ Cena CZK za

103 330 714  KAR N 879,58 1 KAR

Produktová skupina FNT

Sada dřevěných zátek



Renovace oken pomocí

Tanga DX200



- 900 g

180°

1700W

70mm

Výhody a vlastnosti

Takto to funguje

Vložte diamantový nebo pilový 
kotouč

Nastavte hloubku řezu Připojte odsávání Vyřežte okna

Jemná renovace oken - pro Vašeho zákazníka

Dlouhá životnost
Lehce se pohybující se sloupkové 
vedení se stíráním prachu pro 
optimální provozní bezpečnost a 
dlouhou životnost

Skvělá ovladatelnost
Maximální hloubka řezu  
a výkon v nejmenším možném  
prostoru s nízkou hmotností

Rohový řez
Rohový nebo podélný  
řez rychlým otočením  
základní desky

Řezná hloubka
Jedinečná hloubka 
řezu 70 mm pro 
čistou demontáž
okna 
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Praktický nástroj pro čistou demontáž oken a pro účinné oddělení starých okenních 
rámů. Vhodné k demontáži oken bez poškození okolního zdiva, obkladů nebo okenních 
parapetů. Otočná deska pro rohové nebo rovné řezy. V závislosti na nástroji lze řezat 
dřevěné, hliníkové nebo plastové okenní rámy. S příslušným diamantovým řezným 
kotoučem jsou možné řezy do betonu, cihel, dlaždic, omítek atd.

Rozsah dodávky: diamantový řezný kotouč ø 180 mm, ochranný kryt proti prachu, sada 
nástrojů, v systaineru.

Jmenovitý příkon: 1700 W
Počet otáček při volnoběhu: 7000 ot/min
Pilový list ø: 180 mm
Řezná hloubka: 0-70 mm

Obj. č. Hmotnost kg MJ Cena CZK za

101 181 619 4.5 KS N 29 375,30 1 KS

Produktová skupina BNT

Okenní frézka Tanga DX200
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Vhodné pro Lamello okenní frézku Tanga DX200. S rychloupínáním.

Materiál: diamant

Obj. č. Pilový list 
ø mm

Řezná hloubka 
mm

Použití pro MJ Cena CZK za

101 181 581 180 do 60 řezy do betonu, cihel, 
omítek nebo dlaždic

KS N 1 888,41 1 KS

101 181 582 n 200 do 70 řezy do betonu, cihel, 
omítek nebo dlaždic

KS N 3 117,38 1 KS

101 181 583 n 200 do 70 řezy do plastových rámů 
s ocelovou výztuží

KS N 3 267,25 1 KS

Produktová skupina BNT

Diamantový řezný kotouč pro Tanga DX200

101 181 581 101 181 582 101 181 583

Vhodné pro Lamello okenní frézku Tanga DX200. S rychloupínáním.

Řezná hloubka: do 70 mm
Materiál: HW

Obj. č. Pilový list ø mm Počet zubů Použití pro MJ Cena CZK za

101 181 625 n 200 12 řezy do dřevěných rámů KS N 1 079,09 1 KS

101 181 626 200 24 řezy do dřevěných rámů KS N 1 678,59 1 KS

101 181 627 n 200 32 řezy do hliníkových rámů KS N 1 948,36 1 KS

Produktová skupina BNT

Řezný kotouč HW pro Tanga DX200

 

101 181 625 101 181 626 101 181 627
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Sklopný doraz pro přiložení do polodrážky okenního rámu. Ideálně, pokud je omítka 
i rám okna v jedné rovině.

 
Obj. č. Hloubka falce mm Hodí se k MJ Cena CZK za

101 181 628 n 0 - 50 Tanga DX200 KS N 2 748,69 1 KS

Produktová skupina BNT

Sklopný doraz pro Tanga DX200
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QR-kód Vás  

zavede přímo 

na Webkatalog 

Jen produktová řada klik čítá více než 3  000 položek. Pomocí 
rozšířeného vyhledávání lze rozsáhlý seznam filtrovat a omezit tak 
počet zobrazovaných položek.

Objevte další možnosti webkatalogu - například 360° rotační 
náhled produktových fotografií. 

Rozšířené vyhledávání
NEJRYCHLEJŠÍ CESTA K HLEDANÉMU VÝROKU

360° produktové fotografie
DESIGN KOLEM DOKOLA

Nastavit filtry & omezit vyhledávání 

Značka Styl Rozteč/typ

Tloušťka dveříProvedení

Materiál Hledaný pojem Povrch Rozeta

Štítek

schachermayer
webkatalog.

http://webshop.schachermayer.com



Opracování hran pomocí

Profila
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Přesně frézuje, zarovnává a zaobluje hrany, i na vyřezávaných obrobcích. Jednoduché 
a plynulé nastavení hloubky frézování se dosahuje jednoduchým otáčením dosedací 
desky. Malý, variabilní otvor nástroje 25 nebo 34 mm. Speciální povrch brání vzniku 
škrabanců na obrobku. Velká dosedací deska. Výřez na dosedací desce umožňuje 
opracování položením na plochu a ne položením na hranu, to brání rozkmitání a dovolí 
opracování tvarovaných dílců a PVC hran.
Dosedací deska: ø 100 mm s otvorem 34 mm, redukční vložka 25 mm.

Rozsah dodávky: zaoblovací stopková fréza HW Z2 R2 (stopka 8 mm), upínací kleštiny 
8 mm a 6 mm, souprava nářadí, návod k obsluze, odsávací nástavec.

Jmenovitý příkon: 740 W
Počet otáček při volnoběhu: 25000 ot/min
Upevňovací prvek: 6-8 mm

Obj. č. Hmotnost kg MJ Cena CZK za

101 181 598 1.8 KS N 13 668,51 1 KS

Produktová skupina BNT

Hranová frézka Profila E plus

 

Lehké a ergonomické zpracování, jednoduché a plynulé nastavení hloubky frézování 
díky otočné základové desce. Nízká hladina hluku, díky optimalizovanému tlumiči, 
ovládání otáček, malý, měnitelný pracovný otvor na nástroje s průměrem 25 nebo 
34 mm. Výřez v základové desce umožňuje opracování hran položením na plochu, 
ne položením na hranu, což zabrání rozkmitání a umožní hladce opracovat tarované 
obrobky. Výkonný motor na silné hrany z materiálů jako ABS a PVC.

Rozsah dodávky: zaoblovací fréza HW Z2 R 3 mm, upínací kleštiny ø 6, 8 mm a 1/4", 
souprava nářadí, návod k obsluze, dřevěný kufr.

Výkon: 400 W
Počet otáček při volnoběhu: 22000 ot/min
Max. provozní tlak: 6.5 bar
Spotřeba vzduchu: 180 l/min
Upevňovací prvek: 8 mm

Obj. č. Hmotnost kg MJ Cena CZK za

101 181 606 n 1 KS N 12 859,19 1 KS

Produktová skupina BNT

Pneumatická hranová frézka Profila Pro Plus



Frézování drážek pomocí 

Variocut



Variocut
Frézka na dilatační drážky a parkety 
pro šířku drážky 4 až 8 mm

rychlé nastavení výšky 4-8 mm

stínová drážka

dilatační spára

volitelné použití: opravy dřeva

Výhody a vlastnosti
– pro minimální šířku řezu od 4-8 mm
– rychlé nastavení výšky otočným kolečkem,  

odstupňováno 1/10 mm
– přední deska z plastu pro snadný skluz po stropě a podlaze
– na opravy dřeva je možné stroj vybavit frézou Minispot

Aplikace
– stínové drážky na stropě
– různé podélné a příčné řezy
– dilatační spáry na podlaze
– pro opravu dřeva (s frézou Minispot obj. č. 101 181 528)

Technické údaje
Výkon ......................................... 1’050 W
Provedení .................................... 230 V 
Počet otáček ............................... 10’000 minˉ¹
Pilový kotouč HW ........................ Z20, ø  100 × 2.4 × 22 mm 
Šířka drážky .................................. 4 – 8 mm (1/10 pro stupnice), 
 nebo víc s podložením 
Hloubka řezu .............................. plynulé nastavení 0 – 20 mm 
Hmotnost.................................... 3.5 kg

Variocut  obj. č.
v kufru ..........................................................................

Rozsah dodávky
Stroj včetně: 
Pilový kotouč HW, sada nářadí, návod k použití

101 181 596
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Plastový čelní panel pro lehký skluz po stropě i po podlaze. Rychlé nastavení výšky 
s knoflíkem v krocích po 1/10 mm. Může být vybavena frézou pro opravu dřeva. Ideální 
pro stínové drážky na stropě, různé podélné a příčné řezy, dilatační spáry na podlahách.

Rozsah dodávky: pilový kotouč HW Z20 ø 100 x 2,4 x 22 mm, souprava nářadí, návod 
k obsluze, kufr.

Jmenovitý příkon: 1050 W
Počet otáček při volnoběhu: 10000 ot/min
Pilový list ø: 100 mm
Řezná hloubka: 0-20 mm
Šířka drážky: 4-8 mm

Obj. č. Hmotnost kg MJ Cena CZK za

101 181 596 n 3.5 KS N 30 514,35 1 KS

Produktová skupina BNT

Drážkovací frézka Variocut
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ONLINE tvorba etiket
a  používání online služeb

ONLINE objednávání
24 hodin denně

Webkatalog obsahuje více jak 50  000 výrobků, denně je aktualizován a  poskytu-

je okamžité informace o  ceně a  dodání zboží, jakož i  komfortní možnost hledání  

a porovnávání. Prostřednictvím funkce zpětného volání nebo funkcí “Live Chat” dos-

távají zaregistrovaní zákazníci okamžitou podporu u veškerých otázek k jednotlivým 

výrobkům. (služba “Live Chat” není v ČR zatím dostupná)

Webshop je přímo spojen s obchodním úspěchem a odpovídá základním myšlenkám 

o rychlém a bezprostředním servisu. SCH-zákazníci mohou prostřednictvím webs-

hopu nebo pomocí mobilní aplikace  smartphone objednávat zboží 24 hodin denně  

a 7 dní v týdnu. Dodávky se realizují na území České republiky v pracovní dny do 24 

hodin. 

Mobilní aplikace Schachermayer Scan umožňuje zákazníkům s integrovanou čtečkou 

čárových kódů rychlé zadávání produktů. Vkládání produktů přímo do  nákupního 

košíku z přednastavených Seznamů zboží je tak daleko jednodušší. Mobilní aplikace 

je proto ideální pro efektivní pořizování obrátkového a spotřebního zboží.  

Aby měli zákazníci SCH optimální přehled o zboží přímo na skladě, mají možnost vytvořit si 

vlastní etikety ke zboží, tyto pak vytisknout a tím perfektně označit skladové uložení. Další 

služby jako poradenství SCH-plus pro konečné zákazníky a stahování dokumentů podporují  

zákazníky při každodenním obchodování.

schachermayer
partnerportal.

ONLINE vyhledávání
a porovnávání

ONLINE správa skladu
na PC nebo přes mobilní aplikaci

http://webshop.schachermayer.com



Vybavení / náhradní díly 
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Vhodné pro všechny Lamello drážkovací frézky. Frézovací hloubka max. 20 mm.

Materiál: HW

Obj. č. Provedení Rozměry mm MJ Cena CZK za

101 181 532 Z4 + V4 100 x 8 x 22 KS N 4 532,19 1 KS

Produktová skupina BNT

Fréza s vyměnitelnými noži HW 8 mm

 

Vhodné pro drážkovací frézky Lamello, vnitřní průměr 23 mm, sací hadice 3 m černá, 
kónická přípojka ø 30-42 mm.

 
Obj. č.  MJ Cena CZK za

101 181 522  KS N 1 726,55 1 KS

Produktová skupina BNT

Odsávací set 23

 

Vhodné pro Lamello drážkovací frézku

Hodí se k: Top 20, Top 21, Classic
Materiál: HW

Obj. č. Provedení Rozměry mm Počet zubů MJ Cena CZK za

101 181 530 2 zuby +V4 předřezávače, 4 NL, náboj 100 x 4 x 22 4 KS N 9 945,64 1 KS

Produktová skupina BNT

Fréza s vyměnitelnými noži HW 4 mm

 

Vhodné pro frézu obj. č. 101 181 530

Materiál: HW

Obj. č.  MJ Cena CZK za

101 181 531  SA N 1 975,34 1 SA

Produktová skupina BNT

Vyměnitelné nože do HW frézy

Vhodné pro Lamello drážkovací frézky

Materiál: HW
Hodí se k: Zeta, Top 20, Top 21, Classic

Obj. č. Provedení Rozměry mm Počet zubů MJ Cena CZK za

101 181 525 2 zuby +V4 předřezávače,  
4 NL, náboj

100 x 4 x 22 6 KS N 2 421,96 1 KS

101 181 527 n 4 zuby, 4NL, náboj, na dřevěné 
lamelky H9

78 x 3 x 22 4 KS N 3 279,24 1 KS

Produktová skupina BNT

Lamelovací fréza HW

 

101 181 525 101 181 527
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Vhodné pro drážkovací frézky Lamello

 
Obj. č.  MJ Cena CZK za

101 181 523  KS N 176,85 1 KS

Produktová skupina BNT

Odsávací nástavec

 

Vhodné pro drážkovací frézky Lamello

 
Obj. č.  MJ Cena CZK za

101 181 524  KS N 176,85 1 KS

Produktová skupina BNT

Odsávací nástavec 90°

 

Vhodné pro drážkovací frézky Lamello (kompatibilní s Festool)

 
Obj. č.  MJ Cena CZK za

101 183 925  KS N 383,68 1 KS

Produktová skupina BNT

Adaptér odsávání 36

 

Vhodné pro drážkovací frézky Lamello. Včetně adaptéru 36 mm

 
Obj. č.  MJ Cena CZK za

101 145 487 n  KS N 1 172,01 1 KS

Produktová skupina BNT

Látkový sáček vč. adaptéru

 

 

  
Obj. č. Popis Hodí se k Bal. MJ Cena CZK za

101 189 551 uhlík Top20, Cantex 2 PAA N 1 324,89 1 PAA

101 189 552 uhlík Classic C2, Classic C3, Profila E, Experta, Minispot G2A, Minispot G2, Perfora E, 
Patchmaker frézovací jednotka

2 PAA N 1 318,89 1 PAA

101 189 555 n rukojeť Classic, Standard 10, Junior 10, G2A, Tanga 1811, Tanga 1511 1 KS N 828,80 1 KS

101 189 564 upínací páka komplet Top 20, Top 20 S3, Top 20 S2, Classic C3, Classic C2, Experta, Top 10, Classic, 
Standard 10A, Cobra 10

1 KS N 690,92 1 KS

101 189 566 rukojeť Top 20 D4, Top 20 S3, Top 20 S2, Top 20, Classic C3, Classic C2, Experta, Top 
10, G2A, G2, Tanga Dia M, Tanga Swiss, Tanga 1811 S2, Tanga 1811 S, Variocut

1 KS N 828,80 1 KS

Produktová skupina BNT

Náhradní díly k Lamello



OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r. o.,  
IČ: 161 88 977, DIČ: CZ16188977, se sídlem 143 01 Praha 4 – Mod-
řany, Mezi Vodami 1935/7 dle § 1751 a násl. Občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb.

Kontakt:
Email: info@schachermayer.cz; datenschutz@schachermayer.com
Fax: +420 244 001 340
Online: http://www.schachermayer.cz/kontakt/all/
Korespondeční adresa: Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice
   
1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se stávají nedílnou součástí kaž-
dého závazkového vztahu uzavíraného mezi prodávajícím - dodavatelem 
(Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujícím – odběratelem (fyzická nebo 
právnická osoba).
2. Rozsah platnosti
Tyto OP blíže upravují podmínky prodeje zboží firmou Schachermayer, 
spol. s r. o.. OP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupu-
jící nedohodnou v Rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě, případně  
v dalším smluvním vztahu na jiných podmínkách. Konkrétní ujednání 
stran, která jsou odlišná od ustanovení těchto OP, mají před těmito před-
nost. Prodávající je oprávněn tyto OP v případě rozumné potřeby jedno-
stranně přiměřeně změnit, kdy je však povinen kupujícímu tyto změny bez 
zbytečného odkladu písemně či elektronicky oznámit, nebo je povinen tyto 
uveřejnit na svých www stránkách. Kupující má právo tyto změny písemně 
či elektronicky odmítnout a smluvní vztah ukončit v rámci jednoměsíční 
výpovědní doby, jež začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, po doru-
čení výpovědi prodávajícímu.
3. Vznik kupní smlouvy a její náležitosti
Jednotlivé kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávané buď samo-
statně, nebo v návaznosti na Rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi 
stranami jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího 
adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, písemně poš-
tou, e-mailem (elektronicky) nebo předaných osobně v provozovně pro-
dávajícího. Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje 
(název firmy a údaje dle výpisu ze živnostenského či obchodního rejstříku 
tj. zejména sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení), přesné označení požadova-
ného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání a požadovaný termín 
odběru, to vše potvrzené oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající zašle 
kupujícímu bez zbytečného odkladu své stanovisko k objednávce písemně 
či elektronicky. Navrhne-li prodávající určité změny doručené objednáv-
ky, považuje se původní objednávka kupujícího za potvrzenou ve smyslu 
změn navržených prodávajícím, pokud tyto změny kupující do tří pracov-
ních dnů od jejich doručení písemně či elektronicky neodmítne. Pokud je 
takto odmítne bude vznik smluvního vztahu předmětem jednání a nebo 
smluvní vztah nevznikne. 
V případě potřeby okamžitého plnění či v jiných podobných případech 
vznikne smluvní vztah neprodleným plněním prodávajícího dle objed-
návky kupujícího. Dodací lhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně či 
v elektronické podobě potvrzeny oběma stranami. V případě nesplnění 
požadovaného termínu kupujícím dodání ze strany prodávajícího bez jím 
potvrzené objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoli ná-
roky z titulu jiného termínu dodání zboží
4. Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou
Místem plnění (dodání) zboží je předně ve smluvních vztazích specifikova-
ná provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží pře-
vezme proti jeho potvrzení oprávněnou osobou na dodacím (přepravním) 
listu. Je-li v objednávce kupujícího požadavek na dodání zboží (dovoz)  
v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujícího (případně do jiného mís-
ta určeného kupujícím) a prodávající tento požadavek bude akceptovat, 
pak je místo plnění takto dohodnuté. Bude-li objednáno zboží včetně jeho 
odeslání do určitého místa, pak se uskutečňuje dodání zboží (plnění) jeho 
předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen 
převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně 
dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu tím 
vzniklé. 
Cena za dopravu zboží není součástí kupní ceny zboží. Při sjednané do-
dávce zásilkovou službou bude u objednávek s celkovou hodnotou jedné 
zakázky do 7.500,-Kč bez DPH účtován prodávajícím poplatek ve výši 
235.- Kč bez DPH. Kupující je povinen poplatek zaplatit. Cena za zboží 
nezahrnuje ani cenu za vykládku a manipulaci se zbožím a kupující se za-
vazuje tyto event. vícenáklady uhradit na základě vystaveného daňového 
dokladu strany, která náklad vynaložila. 
Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (objednávky kupujícího) po-
tvrdí oprávněný zástupce kupujícího při převzetí zboží podpisem dodacího 
či přepravního listu s čitelným uvedením jména a datem převzetí. 
V případě uplatnění reklamace u dopravce platí, že pokud bude zjištěno 
prokazatelné poškození obalu zásilky, je zástupce kupujícího povinen toto 
poznamenat ihned při převzetí zboží do poznámek dodacího či přeprav-
ního listu. Zástupce kupujícího je rovněž povinen si při převzetí zásilky 
zkontrolovat počet kusů v zásilce. Kupující je povinen prohlédnout zboží 
podle možností co nejdříve (nejdéle do 48 hodin) po tom, co na něho pře-
jde nebezpečí škody na zboží, tj. po převzetí zboží nebo dle čl. 7 těchto OP. 
Jestliže kupující toto neučiní, může uplatňovat nároky z vad zjistitelných 
při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již dříve
5. Cena
Ceny zboží jsou smluvní a vychází z aktuálního ceníku prodávajícího. 
Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny upravit zejména s ohledem na 
změny nákupních cen, nákladů a poplatků. Přestane-li v budoucnu exi-
stovat česká koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákonné platidlo)  
a bude nahrazena evropskou měnou „EUR“, budou poté všechny plateb-
ní závazky dle této smlouvy hodnoceny v EUR dle směnného kursu EUR  
k české koruně v den zániku této měny
6. Platební podmínky
a. Prodávající je oprávněn fakturovat či účtovat cenu v den odeslání zboží 
kupujícímu, anebo v den osobního převzetí zboží resp. v den prodlení ku-
pujícího s převzetím zboží.
b. Doba splatnosti je ujednána v rámcové či jednorázové kupní smlouvě.
c. Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno, tj. bude 
vystaven daňový doklad na základě dodacích listů vystavených prodáva-
jícím dle dodacích (přepravních) listů výrobce. Při dodávkách uskutečně-
ných ze skladů prodávajícího bude zboží fakturováno v den odeslání zboží 
kupujícímu nebo v den osobního převzetí zboží.

d. Za uskutečněnou platbu na základě fakturace se považuje den připsání 
finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího nebo den složení 
hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě hotovostní úhrady na po-
kladně prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit 
daňový doklad o provedení úhrady.
e. Neplní-li kupující řádně své peněžité závazky ze smluvních vztahů, je 
prodávající oprávněn další požadované plnění na dodávku zboží okamžitě 
odepřít a to až do doby plné úhrady dlužné částky.
Kupující je povinen v případě porušení své povinnosti uhradit splatný fi-
nanční závazek zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% den-
ně z celkové neuhrazené kupní ceny od 1. dne prodlení, a to vedle zákon-
ných úroků z prodlení. Smluvní pokuta se počítá za každý i započatý den,  
v němž je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, až do dne za-
placení.
7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného 
zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením celé kupní ceny se 
rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, příp. její 
složení v hotovosti do pokladny prodávajícího. 
Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícím dále jakkoli zci-
zováno, prodáváno a dáváno do zástavy jako ručení, pokud k tomu pro-
dávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícím 
dále zcizeno, prodáno nebo dáno do zástavy, je kupující povinen uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zboží (včetně 
DPH), za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební 
podmínky, nebo je-li ukončena kupní smlouva z jeho viny, nebo je zaháje-
no s ním insolvenční řízení dle insolvenčního zákona v platném znění, jsou 
všechny jeho závazky splatné okamžitě. Prodávající má právo požadovat 
od kupujícího vydání dodaného zboží, které v důsledku nezaplacení kupní 
ceny je stále ve vlastnictví prodávajícího. Kupující umožní prodávajícímu 
přístup do objektu, ve kterém se dané zboží nachází a umožní jeho zpětné 
fyzické převzetí prodávajícím. 
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme 
zboží od prodávajícího (v okamžiku dodání), nebo jestliže tak neučiní  
v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší 
svůj závazek tím, že zboží nepřevezme. V případě, že je zboží doručováno 
prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží 
prvnímu dopravci. 
Smluvní strany si tímto sjednávají omezení odpovědnosti prodávajícího za 
případnou újmu způsobenou kupujícímu v souvislosti se smluvním vzta-
hem na dodání zboží a to tak, že povinnost prodávajícího k náhradě újmy 
je nejvýše do částky odpovídající sjednané kupní ceně příslušného zboží 
bez DPH. Toto omezení odpovědnosti prodávajícího neplatí pro případy 
způsobené újmy člověku na jeho přirozených právech, anebo pro případy 
újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.
8. Záruční doby a odpovědnost za vady zboží
Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, 
a to
a. při dodávce zboží konečnému odběrateli, který je podnikatelským sub-
jektem, v délce nejméně 12 měsíců od převzetí zboží
b. při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spo-
třebitelům, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží
c. při dodávce zboží spotřebiteli, který není podnikatelským subjektem,  
v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží.

Způsob uplatnění reklamace a její vyřízení stanoví Reklamační podmínky 
v příloze OP. 

Prodávající neodpovídá za ty vady zboží, o kterých kupující v době uza-
vření této smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem musel vědět, 
ledaže se vady týkají vlastností zboží, které mělo mít podle této smlouvy. 
Vrácení zboží lze provést jen se souhlasem prodávajícího, na náklady ode-
sílatele a nikoliv na dobírku. Při vrácení zboží je třeba doložit fakturu nebo 
jiný daňový doklad. Zboží ve zvláštním provedení, nebo zboží nařezané 
podle přání kupujícího není přijímáno zpět. 
Storno, nebo částečné storno potvrzené zakázky není možné bez souhla-
su prodávajícího. V předem dojednaných, nebo prodávajícím potvrzených 
případech storna, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí 
prodávajícímu vzniklé náklady ve výši minimálně 15% z hodnoty zakázky 
(bez DPH), nejméně však 300,-Kč (bez DPH).

9. Ochrana osobních údajů a zasílání novinek
Ochranu osobních údajů našich zákazníků bereme velmi vážně. Infor-
mace týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v našich zása-
dách ochrany osobních údajů, dostupných na www.schachermayer.cz/
datenschutz. Pro zasílání našich obchodních sdělení (newsletterů), pokud 
neexistuje obchodní vztah mezi společností Schachermayer, spol. s r. o. 
a adresátem obchodního sdělení, je nezbytný souhlas se zpracováním 
osobních údajů adresáta, který je možno udělit zakliknutím v online for-
muláři na webových stránkách společnosti Schachermayer, spol. s r. o. 
Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán, a to prostřednictvím 
emailu, doporučeného dopisu, faxu, nebo online formuláře na kontaktech 
společnosti uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.
10. Závěrečná ustanovení
Smluvní vztahy neupravené těmito OP, kupní smlouvou a ani rámcovou 
kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb. 
Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění 
smluvních povinností, budou řešeny smírnou cestou. V případě nedohody 
stran o řešení sporu je pro projednání sporu mezi stranami věcně příslušný 
soud s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká 
obchodní inspekce www.coi.cz 

Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky 
společnosti. 

Tyto Obchodní podmínky byly vydány společností Schachermayer, spol.  
s r. o. dne 10. 1. 2019

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r. o. 
Naše obchodní společnost věnuje velkou pozornost kvalitě své práce 
i kvalitě prodávaných výrobků. Proto spolupracujeme s renomovaný-

mi dodavateli kvalitního zboží a naši pracovníci jsou profesionálně 
připravováni na manipulaci se zbožím i na spolupráci se zákazníkem. 

Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, doporučujeme kupujícímu 
jako zákazníkovi, aby ve vlastním zájmu postupoval dle těchto reklamač-
ních podmínek: 

a. Způsob uplatnění reklamace a záruční doby
• Ihned při přejímce zboží v rámci osobního odběru na prodejně ověřit 
balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné 
poškození a event. reklamaci zde přímo uplatnit do písemného protokolu 
sepsaného s prodávajícím.
• Ihned při přejímce zboží při dodávce spediční službou (dopravcem) 
ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjev-
né poškození a event. reklamaci vyznačit na přepravním listě a následovně 
vyplnit s řidičem spediční firmy zápis o reklamaci (v opačném případě 
nelze reklamaci uznat). Případné poškození zboží je povinen zástupce ku-
pujícího nahlásit dále i firmě Schachermayer, spol. s r. o., a to nejpozději do 
24 hodin od převzetí zboží od dopravce. Rozdíly v počtu dodaného množ-
ství zboží oproti objednávce, je kupující povinen nahlásit prodávajícímu do 
48 hodin od převzetí zboží. 
»» V případě reklamace poškození zásilky je kupující povinen jako přílohu 
k reklamačnímu protokolu (nahlášení reklamace) přiložit následující fo-
todokumentaci:

• foto etikety na poškozené zásilce
• celkový pohled poškozené zásilky
• celkový pohled poškozené položky
• foto manipulačních značek, pokud na obalu byly uvedeny
• (pozor sklo, manipulační šipky atd…)
• poškozené místo obalu
• pohled do rozbalené zásilky

• Nejpozději do konce záruční doby dle Obchodních podmínek je třeba 
reklamovat výrobní vady, nebo funkční vady výrobku způsobené výrob-
cem, které se objeví v průběhu užívání výrobku.
• Reklamace se uplatňuje písemně v záručních dobách dle Obchodních 
podmínek na příslušných pobočkách společnosti Schachermayer, spol.  
s r. o. a s doručením reklamovaného zboží na reklamační oddělení spo-
lečnosti Schachermayer, spol. s r. o. na adrese Průmyslová 1369, 253 01 
Hostivice. V reklamaci je třeba ztotožnit dodávku s odkazem na dodací list 
a datum plnění. Dále je třeba charakterizovat uplatněné vady zboží a vol-
bu kupujícího ohledně zvoleného způsobu vyřízení reklamace dle § 2099  
a násl. obč. zákoníku. Podmínkou pro řádné uplatnění reklamace je rovněž 
předložení dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.
b. Posouzení reklamace
Posouzení reklamace provede v běžných případech pověřený zaměstna-
nec naší společnosti ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace, v závažných 
a komplikovaných případech ve spolupráci s dodavatelem či výrobcem 
předmětného zboží ve lhůtě do 60 dnů od uplatnění reklamace event. ve 
lhůtě stanovené dodavatelem či výrobcem zboží. V případě zjištěné opráv-
něnosti reklamace bude kupujícímu sdělen způsob a termín vyřízení rekla-
mace. V případě zjištěné neoprávněnosti reklamace bude tato odmítnuta s 
odůvodněním a písemným vyrozuměním kupujícího.
c. Vyřízení oprávněné reklamace
V případě oprávněnosti reklamace lze tuto následně řešit dle volby ku-
pujícího:
1. dodáním chybějícího zboží, nebo
2. opravou zboží, nebo
3. přiměřenou slevou z kupní ceny, nebo
4. dodáním nového zboží bez vady

Není-li možno reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů, nebo 
jde-li o tzv. vady neodstranitelné, má kupující právo na odstoupení od kup-
ní smlouvy a vrácení již uhrazené kupní ceny za reklamované zboží oproti 
jeho zpětnému předání, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. 
Reklamace nemůže byt uznána v případě stavu zboží, které bylo vyvoláno 
jeho poškozením či zničením vnějšími vlivy či nevhodným zacházením se 
zbožím kupujícím, jiným uživatelem či osobou se zbožím manipulující. 

Jde zejména o tyto případy:
• umístění či uskladnění zboží na nevhodném místě 
• (vlhko, prudké slunce, chemicky či jinak nevhodné prostředí)
• zanedbání odborné péče o zboží
• nevhodné zacházení se zbožím ze strany uživatele či jiných osob
• nevhodná přeprava či manipulace
• nedbalostní či úmyslné poškození nebo zničení zboží
• neodvratitelná událost v důsledku tzv. vyšší moci.

d. Neoprávněně vrácené zboží bez souhlasu společnosti Schacher-
mayer, spol. s r.o.
Dojde-li při kontrole vraceného zboží ke zjištění, že dodávka obsahuje 
zboží, které není uvedeno na přibaleném „potvrzení vratkové zakázky“ 
nebo, že zboží neodpovídá parametrům pro vrácení (není v originálním 
obalu, nese známky opotřebení, je poškozeno apod.) budou tyto položky  
s kupujícím řešeny následovně:

-  kupujícímu bude s jeho souhlasem zboží vráceno na jeho náklady, tj. 
kupující hradí zejména přepravné.
- kupující si může toto neoprávněně jím vrácené zboží do 30 dnů od výzvy 
prodávajícího osobně vyzvednout na pobočce Praha – Hostivice

V případě nesoučinnosti kupujícího s převzetím tohoto zboží bude toto po 
uplynutí 30 dnů od rozhodné události tj. neposkytnutí součinnosti ke zpět-
nému převzetí sešrotováno na náklady kupujícího.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s jejím vyřízením 
kupující. 

Tyto reklamační podmínky jsou přílohou Obchodních podmínek vydaných 
firmou Schachermayer, spol. s r. o. 

Schachermayer, spol. s r. o.
V Praze dne 1. 5. 2018
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www.schachermayer.cz
e-mail: prodej@schachermayer.cz

Prodejní a poradenská centra

Praha západ - Hostivice
Průmyslová 1369
CZ 253 01 Hostivice
Telefon +420 244 001 315 stavba-kov-sklo

 +420 244 001 316 interiérové vybavení

Brno
Heršpická  1013/11 D
CZ 639 00 Brno
Telefon +420 543 420 609

Telefonní prodejní centrum

Opava
Telefon +420 553 623 849

Zahraniční pobočky:

Rakousko - Maďarsko - Slovinsko - Slovensko
Chorvatsko - Polsko - Bosna&Hercegovina
Rumunsko - Srbsko - Itálie - Černá Hora - Německo
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