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Váš prodejce: Nářadí pro pokládku podlah www.wolfcraftcz.cz/pujcovna

Pokládací souprava Wolfcraft 6931000

Obj.č.:
6931000

355,-

obsah: 1 x sochor, 1 x příklepové dřevo, 20 x distanční klíny, plast
Cenově atraktivní základní výbava pro pokládání laminátu.
• pro laminát, parkety, korek
• obsah: 1 x utahovák 1 x doklepávací dřevěný špalík 20 x distanční
klíny, plastová
• balení: dvojitý blistr

 

Pomůcka  na  měření  úhlu  Wolfcraft
6921000

Obj.č.:
6921000

432,-

Úhel 30 – 180°, desky sádrokartonu jsou pomocí speciálních šroubů
upevněny na základní  konstrukci  z  dřevěných lišt  nebo hranolů
nebo kovových lišt, automaticky ukazuje řezaný úhel – umožňuje
nastavení všech přímočarých pilek a obstarává přesný úhlový řez,
ulehčuje přenesení řezaného úhlu, zabudovaný dorazový úhel pro
jednoduché  označení  úhlů,  magnet  pro  jednoduché  a  bezpečné
nastavení na pile, stupnice pro menší měřicí práce.
• umožňuje převzít úhel mezi stěnami a určuje úhel řezu
•  automaticky  ukazuje  úhel  řezu  -  umožňuje  nastavení  všech
pokosových pil a obstarává přesný úhlový řez
• zabudovaný dorazový úhel pro jednoduché označení úhlů
• magnet pro jednoduché a bezpečné nastavení na pile
• balení: papírová pá

 

Zalícovávač laminátu Wolfcraft 6922000

Obj.č.:
6922000

330,-

umožňuje rychlé a jednoduché přenesení průběhu zdi a tím přesný
přířez poslední desky, nastavitelná na šířky prkna do 25 cm, různé
rozměry lze nastavit na liště
 

Wolfcraft řezačka vinylu a laminátu VLC
800 6939000

Obj.č.:
6939000

2 103,-

Wolfcraft  řezačka  vinylu  a  laminátu  VLC  800  6939000  EAN:
4006885693906 Pohodlné řešení pro rozsáhlé pokládky laminátu a
vinylu k rychlému, bezpečnému řezání všech druhů laminátu (také s
integrovaným tlumičem hluku) do tloušťky 11 mm a šířky 465 mm pro
samolepící a zámkové vinylové panely a vinylovou podlahu do tloušťky
6 mm a šířky 465 mm k řezání flexibilního vinylu tenkého 2–4 mm
díky nastavitelné řezné mezeře pro přesné 90° řezy s dorazem pro
úhlové řezy od 0 do 180° k řezání panelů v podélném směru čepel s
povrchovou úpravou pro lehké řezání samolepicích vinylových panelů
praktickou podélnou zarážku pro 55 mm široké proužkové přířezy lze
namontovat vlevo nebo vpravo vč. funkce spodního držáku pro lehkou
a  komfortní  práci  s  extra  širokými  panely  a  podélné  řezy  s
podstavcem na materiál k podepření panelů rychlé, bezpečné řezání
díky  speciální  geometrii  čepele  čistý  průřez  dekorativní  strany
bezpečné  zafixování  obrobku  při  prvním  kontaktu  s  čepelí  díky
ozubeným řezacím lištám bezpečné stání díky protiskluzové úpravě
nohou  bezprašná  a  nehlučná  práce  lehké  a  stabilní  díky  vysoce
kvalitnímu hliníkovému provedení
 

Wolfcraft železný utahovák s beranidlem
6945000

Obj.č.:
6945000

1 192,-

Wolfcraft  železný  utahovák  s  beranidlem  6945000  EAN:
4006885694507 Funkce 3 v 1: k bezespárovému spojení laminátu a
parketů bez kladiva, doklepávacího dřevěného špalíku a sochoru ke
spojení  panelů  hraničících  se  stěnou s  již  položenými  plochami
použitelný  ve  směru  tahu  nebo  tlačení  nahrazuje  kladivo,
doklepávací  dřevěný špalík  a  sochor chybovost  snižuje  na nulu:
zranění a poškození kladivem jsou vyloučeny spojuje sílu a kontrolu
do jednoho bezpečného a ergonomického produktu pro panely od
tloušťky 7 mm
 

Wolfcraft 30 x univerzální klíny 6946000

Obj.č.:
6946000

179,-

Wolfcraft  30  x  univerzální  klíny  6946000 EAN:  4006885694606
Funkce  2  v  1:  jako  rozpěrka  k  nastavení  dilatační  spáry  při
pokládce laminátu nebo parket jako klín při osazování oken nebo
dveří díky funkci zaklapnutí mohou být 2 nebo více klínů zasunuty
do sebe do obou směrů zásuvné spojení umožňuje klínový nebo
blokový tvar skvělé pro dilatační spáry, které musí být do 10 mm
nebo dokonce větší pevně drží pohromadě a šetří časté opětovné
nastavení materiál: plastová balení: plastový sáček na kartě
 

Wolfcraft doklepávací dřevěný špalík Profi
6947000

Obj.č.:
6947000

264,-

Wolfcraft  doklepávací  dřevěný  špalík  Profi  6947000  EAN:
4006885694705 k umístění a zasunutí laminátových a parketových
panelů pro bezespárové spojení ideální pro rozsáhlé pokládací práce
ve vícero místnostech pro laminát, parkety, vinylové podlahy, dřevěná
podlahová krytina provedení s dlouhou životností díky ochranné liště
z hliníku optimální  ztrátový výkon úderu kladiva díky konvexnímu
zakřivení  hliníkové lišty  díky speciálnímu tvaru šetrný pro drážku
popřípadě pero vhodné pro jakoukoli tloušťku laminátu – 5, 10, 15
mm materiál: dřevo s hliníkovou lištou balení: volně
 

Wolfcraft obrysová šablona 6949000

Obj.č.:
6949000

416,-

Wolfcraft  obrysová  šablona  6949000  EAN:  4006885694903
Obrysovač umožňuje jednoduché určení a přenesení průběhu řezu
na zpracovávaný materiál. přenos rohů a kontur - snadno a přesně
ideální  pro přesné přizpůsobení  laminátu např.  u  trubek topení
aretační  páčka  pro  upevnění  snímacího  zařízení  -  bez  posunu
kontur  robustní  plastové  provedení  šířka  kontur  max.  130 mm,
hloubka kontur max. 30 mm
 

Wolfcraft  Pokosnice  a  řezaci  šablona
70mm 6948000

Obj.č.:
6948000

998,-

funkce 2 v 1:  pokosnice a řezací  šablona v jednom produktu k
řezání přesných pokosů k měření a převzetí úhlů od 85° do 180°
automatický  bezvadný  přenos  správného  úhlu  na  pilu  díky
integrovaným vodicím kolíkům pro ruční  pilku (pokos) pohodlné
měření  a  převzetí  úhlů  místností  obzvláště  vhodné  do  starých
objektů díky plynulému nastavení od 85° do 180° odstraňuje piplání
při přenášení správného úhlu na pilu balení: připevněná na kartě
 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Aktuální informace o produktech najdete na www.wolfcraftcz.cz
Kde nakoupit produkty Wolfcraft?
Seznam prodejců zde : www.wolfcraftcz.cz/kde-koupit/
Změna cen vyhrazena


