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Váš prodejce: Nářadí pro sádrokartonáře

Teleskopická  stropní  podpěra
Wolfcraft  4042000

Obj.č.:
4042000

821,-

Teleskopická podpěra německé značky Wolfcraft s rozsahem 1,6
–  2,9  m,  šířka  je  80  mm.  WOLFCRAFT  4042000  -  Tyč
teleskopická  rozpěrná  jednoruční  podpěra  (rozpěrka)  je
nepostradatelná pro instalaci na stropy a šikmé plochy při práci
jednou  osobou.Umístění,  přidržení,  upevnění.  Sádrokartonové
desky jsou umístěny do pizice s pomocí teleskopické tyče, dříve
než jsou přivrtány. Mnohdy je nutné také desky přizvednout a
dostat je do správné polohy tito pomocníci jsou velice užiteční,
zvláště pracuje ji s deskami pouze jedna osoba. Nepostradatelný
pro velké desky a u montáží  jedním člověkem na strop nebo
šikminu. Max. zatížení podpěry je 30 kg.
 

Wolfcraft  Kleště  na  spojování
sádrokartonových  profilů  4029000

Obj.č.:
4029000

1 092,-

Wolfcraft  Kleště  na  spojování  sádrokartonových  profilů
4029000  EAN:  4006885402904  pro  profily  C  a  U  (max.
tloušťka 2 x 0,6 mm) rychlé a jednoduché spojení ocelových
profilů pro trvalé spojení dvou stojanových profilů minimální
potřeba síly díky optimálnímu pákovému efektu
 

Wolfcraft Sada pomůcek na upevnění
sádrokartonu 4040000

Obj.č.:
4040000

495,-

Wolfcraft Sada pomůcek na upevnění sádrokartonu 4040000
EAN:  4006885404007  Praktické  nářadí  a  sponky  umožnují
výhodně,  lehce a  bezpečně montovat  na  zdech,  stropech a
obzvláště na šikminách. Fixovací sponky a upevňovací křížky
jsou po konečném přišroubování desek odstraněny a mohou
být opět použity. k upevnění až dvou sádrokartonových desek
na  strop  a  šikmé  stěny  a  následnému  sešroubování  pro
bezpečnou  a  přesnou  montáž  na  montáž  sádrokartonových
desek jen jednou osobou nahrazuje držení jednou až dvěma
rukami  umožňuje  bezpečnou  práci  šetřící  síly  vícenásobně
znovu  použitelné  obsah:  1  x  upevňovací  sponky,  kovy  3  x
upevňovací křížky, plastová 1 x bit, Pozidriv PZ 2 3 x šrouby do
dřeva, 4 x 60 mm
 

Wolfcraft Špachtle Profi 150mm + bit
PH2 4047000

Obj.č.:
4047000

316,-

Wolfcraft  Špachtle  Profi  150mm  +  bit  PH2  4047000  EAN:
4006885404700  2-komponentní  rukojeť  s  měkkou  zónou  s
plastovým držadlem a flexibilním ocelovým plátkem nerez včetně:
1 x bit PH 2 k utahování šroubů
 

Wolfcraft  Magnetický  držák  bitů  s
hloubkovým dorazem 4055000

Obj.č.:
4055000

223,-

Wolfcraft  Magnetický  držák  bitů  s  hloubkovým  dorazem
4055000 EAN: 4006885405509 plastový kryt s "průhledem" na
bit  a  šroub  nastavitelná  hloubka  šroubu  provedení:  s
magnetem a hloubkovým dorazem včetně: 1 x bit, Phillips PH 2
 

Wolfcraft  pomůcka  na  zvedání
sádrokartonových  desek  4045000

Obj.č.:
4045000

221,-

zvedák desek, nutní pomocníci pro zvednutí sádrokartonu na
zeď a společné posunutí integrovanými háky, solidní kovové
vedení se širokou výložnou plochou, provedení: s tažnými háky;
balení: samolepka EAN:4006885404502
 

Wolfcraft Profi nůž s odlamovací čepelí
2C 25mm

Obj.č.:
4081000

247,-

Nůž pro vysoké zatížení - řezání silných a tvrdých kartonů, folií a
lepenky.  ergonomické  kovové  pouzdro  pro  komfortní  měkkou
zónu pro  maximální  přenos  síly,  automatická  aretace  čepele,
bezpečnostní tlačítko pro aretaci čepele, pochromované vedení
čepele, včetně: 1 x odlamovací čepele, se 7 segmenty, balení:
blistr na kartě
 

Wolfcraft  SP100  Sada  4  spárových
hladítek 4369000

Obj.č.:
4369000

269,-

4 x SP 100 - hladítko na spáry pro silikon, akryl pro čisté a
hladké spáry snadné čištění vhodné pro nejběžnější hrany a
poloměry profil  hran 45°: šířka 6 – 8 – 10 – 12 – 15 mm,
kruhový profil: R 7 – 10,5 – 14,5 mm obsah: 2 x hladítko na
spáry,plastová, s 8 různými spárovými profily 1 x vyměnitelná
rukojeť balení: posuvný blistr
EAN: 4006885436909
 

Wolfcraft  AH  45-130  děrovka
nastavitelná  5978000

Obj.č.:
5978000

1 250,-

AH 45-130 - děrovka nastavitelná pro sádrokartonové desky,
OSB desky,  měkké  dřevo,  překližky  jen  jeden  produkt  pro
všechny běžné poloměry při suché výstavbě pohodlné plynulé
nastavení  ve třech krocích:  uvolnit  –  synchronně nastavit  –
upevnit jemné a čisté řezy díky speciální geometrii zubů tři
integrované škály pro všechny běžné rozměry pracovní prostor
chráněn velkým vrtacím talířem spolehlivé odstranění prachu
pro dlouhou funkčnost  nastavovacího mechanismu se  třemi
kříženě ozubenými čepelemi balení: dvojitá karta s vloženým
blistrem
 



Wolfcraft  Řezačka  na  sádrokarton  s
lištou 4014000

Obj.č.:
4014000

1 334,-

Ke škrábání, lámání a řezání sádrokartonových desek v jednom
průběhu,  pro  přesné  a  přímočaré  hrany  řezu,  šetří
několikanásobné posouvání a otáčení sádrokartonových desek,
pohodlné  ovládání  díky,  ergonomickému  nastavení  držadla,
jednoduchá výměna nože, max. řezná délka 900 mm, max. řezná
délka s prodloužením (č. zboží 4019000) 1 900 mm, včetně: 1 x
trapézová čepel, 52 / 0,50 mm, 1 x háková čepel, 51 / 0,50 mm;
balení: přířez lepenky
 

Wolfcraft  kruhový  brousek  225mm
4052000

Obj.č.:
4052000

691,-

pro  samodržná  mřížková  plátna,  k  efektivnímu  broušení
sádrokartonu na stěnách a stropu, umožňuje bezprašnou práci
s teleskopickou tyčí jako volitelným příslušenstvím, stabilní na
povrchu pro nepřetržité rychlé broušení, nepřeklopí se, rychlá
výměna brusného prostředku díky upínací funkci, včetně: 1 x
samodržné  mřížková  plátna  karbid  křemíku,  zrno  120,1  x
stropní držák; balení: přířez lepenky
 

Wolfcraft  Hoblík  na  hrany  3x
trapézové  čepele  4009000

Obj.č.:
4009000

629,-

hoblík na hrany, pro perfektně zkosené lícové hrany pod úhlem
35°,  pro  čisté  přechody  mezi  dvěma  sádrokartonovými
deskami, vhodné pro tloušťku desky 9,5 a 12,5 mm, přesná
hrana řezu v jednom kroku díky trojité čepeli, kontrolovaná a
bezpečná práce od prvního do posledního milimetru, umožňuje
následující  vyplňování  šetřící  čas  a  materiál,  včetně:  3  x
trapézové čepele, 52 / 0,50 mm; balení: připevněná na kartě
EAN:4006885400900
 

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


