
Vážení zákazníci,

zimní období je zde, a proto na stránkách D129-140 nejdříve upozorníme
na materiály určené pro práci v minusových teplotách, tedy především pro
montáž oken v systému illbruck I3, PUR pěny a chemické kotvy, stejně
PUR pěny TKK. Pozornost věnujeme pantům Cemom, kartáčům i těsnění.
O suché zipy rozšiřujeme nabídku 3M, nově zavádíme rovněž alkalické
baterie. V závěru věnujeme pozornost připomenutí nejširší nabídky
stříkacích lepidel na trhu, námi vedených značek TensorGrip a Gekko. Není
jednoduché zvolit optimální variantu, a proto si na seznámení/vyzkoušení
můžete z 19 uvedených variant při každém nákupu nad 1000 Kč/25 Eur
v rámci naší Seznamky dokoupit 1 kus spreje 500ml až se 60% slevou.

Trvale platí, že kompletní přehled aktuálních cen je k dispozici na
www.okentes.cz a www.okentes.sk. Na e-shopu můžete navíc sledovat
dostupnost zboží na jednotlivých provozovnách. Novinky zavádíme
a představujeme průběžně, najdete je v sekci akce / novinky /
doprodej. Tyto informace zde získáte dokonce v čase (tzn. nové položky
nebo nové akce za poslední 3, 7 či 14 dnů, 1, 2 nebo 3 měsíce). V Česku
většinu z Vás již informujeme zasláním Vašeho excel ceníku s aktuálními
cenami odebíraných položek, na vyžádání rádi zašleme.

Až do vydání nového souhrnného katalogu v dubnu 2017 představujeme
novinky a oznamujeme akce uvedeným postupným rozšiřováním Dodatku
z 10.10.2015.

Úspěšné finále sezóny 2016 přeje tým firmy OKENTĚS.

3. rozšíření Dodatku
D129 - 140z 10.10.2015 na str.

slevy z katalogových cen pro firmy dle výše odběru

od 600 Kč 2-1 %

od 3000 Kč -17%

od 9000 Kč -22%
ceny bez DPH, v Kč pro Česko / Eur pro Slovensko  více dle Podmínek dodávek,

od 24 Eur -15%

od 120 Eur -20%

od 360 Eur -25%
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Přehled tištěných materiálů

POZOR: více než 1.000 položek prezentujeme pouze na webu cz / sk

KATALOG 2013/14
z 5.10.2013

256 stran

DODATEK
z 10.10.2015

72 stran 22 stran 32 stran

Rozšíření DODATKU
z 9.6.2016

2.Rozšíření DODATKU
z 3.9.2016

P ehledř slev, symbolů, Opravenka
na str. D127 rozšíření DODATKU z 3.9.2016

Po státním svátku 17. 11. máme z důvodu školení zavřeno
na všech provozovnách i .v pátek 18. listopadu

CZ: SK: ŽilinaValašské Meziříčí, Brno, Praha
Předzásobte se prosím!

Rozmrazovač skel
Pro rychlé rozmrazení zamrzlých skel, světlometů a zpětných
zrcátek automobilů. Okamžitě odstraňuje námrazu a led. Má
výborné čistící účinky a zabraňuje opětovnému zamrzání.
Nenarušuje lak a gumové části karoserie. Nenapadá kov,
plasty, polykarbonáty.
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Jak na správnou montáž oken v zimě?

PUR pěny TKK do

tmely Emfimastic, stříkací lepidla NorthStar

Skryté závěsy CEMOM-MOATTI

Vruty Rapi-Tec, Magnetické zámky, METABO

zavírač DC 140, BESSEY, hmoždinky SFX

Novinka suché zipy 3M

Novinka alkalické baterie GP

-10°C

-10°C

Stříkací lepidla nyní nejvýhodněji
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K1 - 256� D1-72� D73-94� D95-126�

Na zimu potřebujete

Lepidlo PU 108 s 55% slevou

Nastavitelné závěsy, kartáče, těsnění

strana

140

51 2,- Kč/ks ,040 Eur/ks
cena pro Slovenskocena pro Česko

Rozmrazovač skel / 450 ml / 12 ks v kartonu

� platnost od 5. 11. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

D129Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12



TP600 illmod 600 - vnější uzávěr D29�

Bez
omezení

Jak na správnou montáž oken v zimě ?

Z široké nabídky materiálů pro správnou montáž oken

v systému i3 upozorňujeme na produkty vhodné

pro montáž především v zimním období

do minusových teplot.

Okenní fólie Exteriér je určena pro vytvoření hydroizolačníVV
vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry.

Přednosti
� samolepicí po celé ploše
� omítatelná
� skvělá adheze na běžné stavební povrchy

D28�

M 350E okenní fólie (pouze interiér)

Okenní fólie Interiér je určena pro vytvoření vzduchotěsnéVV
izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry.

Přednosti
� samolepicí po celé ploše
� omítatelná, vzduchotěsná a parobrzdicí

D28�

M 904E B&B Primer EKO

ME904 Butyl & Bitumen Primer je impregnace

bez rozpouštědel na podkladní plochy

jako jsou zdivo, omítka, beton,

dřevo a jiné porézní materiály.

-5°C

-10°C

-5°C

F 355, F 350, F 343M M M

-10°C

TP 652 illmod Trio+
58/6-22 šedá, návin 8 m,

karton 32 m

Multifunkční těsnicí páska určená zejména
pro utěsnění okenních spár v prostředí: pasivní
a nízkoenergetická výstavba, běžná výstavba,
rekonstrukce, zateplení spár.

N

ME510/ME511 - Okenní fólie Exteriér/Interiér

Přednosti výrobku
• 3 varianty montáže na stěnu
• EW varianta umožňující

jakékoliv lepení fólie na okno
• omítatelná
• vysoce difúzně otevřená
• potisk fólie umožňuje snadnou

orientaci a kontrolu detailu

OT301 lepidlo na fólie Premium D85�

Lepidlo se používá na prolepení spojů membrán
navzájem nebo vůči přilehlým konstrukcím
a pro utěsnění různých prostupů TZB a kabelů
skrze vzduchotěsné membrány nebo desky.

124, 4,- Kč/ks 960 Eur/m

OT301 lepidlo na fólie Premium
310 ml, zelená, karton 12 ks

S penetrací 904 lze aplikovat do -10°CME

S penetrací 904 lze aplikovat do -10°CME

M 351E okenní fólie (pouze exteriér)

Lepíš přímo na zeď

D100�

116, 4,- Kč/m 640 Eur/m

TP 652 illmod Trio+
66/6-22 šedá, návin 8 m,

karton 32 m

138, 5,- Kč/m 500 Eur/m

TP 652 illmod Trio+
77/6-22 šedá, návin 8 m,

karton 24 m

Bez
omezení

T 652P illmod Trio+ D31� D101�

23, 0,20 Kč/m 930 Eur/m 32, 1,90 Kč/m 320 Eur/m

TP 600 illmod 600
15/5-10 šedá, návin 5,6 m

TP 600 illmod 600
15/3-7 šedá, návin 8 m

D86�

9, 0,55 Kč/m 382 Eur/m

TP 600 illmod 600
10/2 šedá, návin 12,5 m

Ostatní produkty v systému i3

D30�

ME500 TwinAktiv - okenní fólie

Vhodná do interiéru i exteriéru.

Přednosti
� 3 varianty montáže na ostění
� 3 varianty provedení fólie: hladká, flex, prefab
� jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry

D29�

D130 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

NOVINKA
NOVINKA

od 600 Kč /

12% sleva

od 3000 Kč /

17% sleva

od 9000 Kč /

22% sleva

od 24 EUR /

15% sleva

od 120 EUR /

20% sleva

od 360 EUR /

25% sleva

28,20 Kč 24,82 23,41 22,00

1,130 EUR 0,961 0,904 0,848

35,50 Kč 31,24 29,47 27,69

1,420 EUR 1,207 1,136 1,065

47,50 Kč 41,80 39,43 37,05

1,900 EUR 1,615 1,520 1,425

369,00 Kč 324,72 306,27 287,82

14,760 EUR 12,546 11,808 11,070

129,00 Kč 113,52 107,07 100,62

5,150 EUR 4,378 4,120 3,863

118,00 Kč 103,84 97,94 92,04

4,720 EUR 4,012 3,776 3,540

133,00 Kč 117,04 110,39 103,74

5,300 EUR 4,505 4,240 3,975

N

FM350 nízkoexp.

PUR pěna (880 ml)
12 ks

FM343 nízkoexp.

PUR pěna (850 ml)
12 ks

FM355 nízkoexp.

PUR pěna (880 ml)
12 ks

m

ME350

ME351

VV140

140 25 50 m

ME350

ME351

VV100

100 25 75

ME350

ME351

VV70

70 25 100 m

Mj základní cena

Ceny dle odběru v Kč / EUR

Produkt
šíře

mm
návin karton

ks
ME904 B&B Primer

EKO (1000 ml)
6

Související produkty: primer a PUR pěny

cena pro Slovenskocena pro Slovensko cena pro Českocena pro Českocena pro Slovenskocena pro Česko

cena pro Slovenskocena pro Slovensko cena pro Českocena pro Česko

105, 4,- Kč/m 200 Eur/m
cena pro Slovenskocena pro Česko

cena pro Slovenskocena pro Česko



PUR lepidlo MULTI

Nezničitelný spoj vytvoříte do 45 minut!

Revoluci v lepení dřevěných materiálu přináší
patentované D4 lepidlo illbruck PU108. Převratné je
nejen ve způsobu aplikace, ale především v extrémní
pevnosti lepeného spoje, jež je dosažena už za
neuvěřitelných 45 minut! Že to není možné?
Vyzkoušejte ho a uvěříte!

D34�

D35�

OT130 - Chemická kotva pro vysokou zátěž

je dvoukomponentní vinylesterová pryskyřice bez
styrenu. Je speciálně vyvinuta pro kotvení s vysokou
únosností závitových tyčí, svorníků a betonářských
výztuží do betonu a dalších běžných stavebních
materiálů. Vhodná pro venkovní použití.
Strukturální fasády, bezpečnostní bariéry,
veřejné osvětlení, balkonové systémy,
regálové systémy...

, bez možnosti další slevypevná cena

250 10,- ,-,- Kč/ks ,000 Eur/ks175 7
cena pro Slovenskocena pro Česko

kartuše 300 ml / 12 ks v kartonu

od 600 Kč /

12% sleva

od 3000 Kč /

17% sleva

od 9000 Kč /

22% sleva

od 24 EUR /

15% sleva

od 120 EUR /

20% sleva

od 360 EUR /

25% sleva

222,00 Kč 195,36 184,26 173,16

8,90 EUR 7,565 7,120 6,675

210,90 Kč 185,59 175,05 164,50

8,455 EUR 7,187 6,764 6,341

PU108 PU lepidlo

MULTI (750 ml)
12 ks

Ceny s 5% akční

slevou
ks

kartonProdukt Mj
základní

cena

Ceny dle odběru v Kč / EUR

Vyzkoušejte si pěnu!!...více str. D126

Technická specifikace:
Báze: modifikovaný polyuretan

Voděodolnost: D4

Vytvrzování: chemické, vzdušnou vlhkostí

Otevřená doba: 8 až 10 minut

Doba stlačení: min. 3 hodiny

Spotřeba: cca 200 g/m2

Teplotní odolnost: -40 až +90 °C

Aplikační teplota: +5 až +35 °C

PU108 lepidlo multi 750 ml, karton 12 ks

99,90 Kč/ks 4,005 Eur/ks222,- 8,900

-55% Platí pouze pro šarži s expirací do 19.2.2017

Jedinečné lepidlo za bezkonkurenční cenu!
Akce platí jen do vyprodání zásob

-5% Masiv, lamino, překližka, laťovka, OSB. PU108 lepí všechno, co je alespoň trochu
dřevené. Materiály se mohou lepit v mnoha kombinacích, např. i dřevo
na kámen, při zachování extrémní pevnosti.

S lepidlem illbruck PU108 se pracuje stejným způsobem jako s PUR pěnou.
Ihned po aplikaci lepidla na povrch uvidíme pěnu, která během několika vteřin
začne spadávat až vytvoří tenký film zlatavé barvy. Nyní se může přilepit druhá
část libovolného materiálu. Lepidlo není třeba dodatečně roztírat nebo jinak
upravovat.

Lepidlo illbruck PU108 vytvoří tenký a precizní spoj, který je po přebroušení
neznatelný. K opracování spoje může dojít už po 30 minutách od aplikace.
Slepený spoj je navíc plně vodotěsný a odpovídá třídě D4.

Extrémně pevný spoj ve velmi krátkém čase je bezkonkurenční vlastností lepidla
illbruck PU108. Už po 45 minutách od aplikace je spoj nezničitelný. Při zátě-
žových testech došlo po této době k prasknutí materiálu, ale spoj zůstal
neporušen!

Komfort práce a extrémní pevnost v kombinaci s vysokou vydatností dělají
z lepidla PU108 ideálního pomocníka
pro všechny zpracovatele dřeva.
Např. s jedinou dózou PU108 slepíte
stejné množství materiálu, na které byste
spotřebovali osm lepidel v kartuších.

O 120 -T Univerzální chemická kotva

illbruck OT120 Univerzální chemická kotva je dvoukompo-
nentní pryskyřice bez styrenu. Je určena pro kotvení
závitových tyčí, svorníků a pouzder do betonu a dalších
běžných stavebních materiálů. Je velmi vhodná pro kotvení
do dutého zdiva. Ideální pro kotvení markýz, kotvení
bednění, kotvení do asfaltu, sloupkového zábradlí,
zábradlí, madel, plotů, lehkých obvodových
plášťů a dřevěných a kovových konstrukcí.

211 8,- ,450,70 Kč/ks ,915 Eur/ks147 5
cena pro Slovensko

kartuše 300 ml / 12 ks v kartonu

PU108 PUR lepidlo Multi
a chemické kotvy v akci

D131Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

Lepí dřevo ve stovkách kombinacích

Vodotěsný a neviditelný spoj

Rychlá a snadná práce

Extrémní pevnost

1 dóza 108 8 lepidel v kartušíchPU =

cena pro Česko

=

-30%

-30%

� platnost od 5. 11. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

cena pro Slovenskocena pro Česko



Tekapur pěny a chemické kotvy v akci na zimu

jednosložková PUR pěna. Používá se ve stavebnictví

k těsnění, lepení, montování, vyplňování, izolování
a vestavování. Má vynikající přilnavost na většinu

stavebních materiálů, jako jsou beton, omítka, zdivo,

dřevo, plast, hliník, ocel a jiné kovy, kromě polyethylenu,

silikonu a teflonu.

TEKAPUR standardní pěny (Standard)

� aplikace: od + 5°C
� nelepivost: po cca 10 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl. odolnost: - 40 až + 100°C
� 40 - 45 l *vydatnost:

Používá se ve stavebnictví na těsnění, vyplňování, vesta-

vování, izolování, lepení a montování. Po aplikaci má

minimální expanzi. To se zejména uplatňuje při montáži

okenních rámů, dveřních zárubní, lepení parapetů a schodů.

� velmi nízká expanze

� precizní aplikace

(ekonomický efekt)

� dobré zvukově a tepelně

izolační vlastnosti

� aplikace: od + 5°C

� nelepivost: po cca 7 min

� řezatelnost: po cca 25 min

� vytvrzení: 1,5 - 5 hod

� tepl.odolnost: - 40 až + 90° C

� vydatnost: 40 - 45 l *

TEKAPUR nízkoexpanzní pěny (Low expansion)

více na

str.131

Pěna má vynikající přilnavost na většinu stavebních materiálů, jako jsou

beton, omítka, zdivo, dřevo, plast, hliník a jiné kovy, vyjma polyethylenu,

silikonu a teflonu. Výhodou této pěny .je celoroční použití
Aplikace je možná při teplotách .do -10°C

� aplikační teplota: -10°C až + 25°C
� nelepivost: po cca 5-10 min
� čas řezání: 20 - 25 minut
� doba vytvrzení: 1,5 - 5 hodin
� teplotní odolnost: -40°C do +90°C
� vydatnost: 48-52 l * (800 ml)

800 ml 50 l

TEKAPUR pistolová pěna celoroční (All Season)

TEKAFIKS VE2 - chemická kotva - vinylester

Upevňování kotev do betonu, kamene a cihel. Možno použít
při teplotách do -10°C. Neskapává, lze použít při práci
nad hlavou. Neobsahuje rozpouštědla a styren. Vytváří
vodovzdornou bariéru. Tuhne pod vodou. Vysoká chemická
odolnost.

Používá se na velmi vysoká zatížení konstrukčních prvků, konzol,
závitových tyčí a při montáži bezpečnostních dveří, markýz, regálů,
sanitární techniky, klimatizace atd.
Pro aplikace do dutých materiálů je nutné do otvoru vložit sítko
a zcela ho vyplnit.

Aplikační teplota -10 až +35 C
o

TEKAFIKS PE1- chemická kotva - polyester

Aplikační teplota +5 až +35 C
o

Upevňování kotev do betonu, kamene a cihel. Neskapává,
lze použít při práci nad hlavou. Rychle vytvrzuje, vytváří
vodovzdornou bariéru. Není vhodný na mokré podklady.
Používá se na dřevěné a kovové konstrukce, zábradlí, konzoly,
zastřešení, potrubí atd... Rovněž vhodný na lepení fasádních prvků,
betonových tvárnic, informačních tabulí apod. Pro aplikace
do dutých materiálů je nutné do otvoru vložit sítko a zcela
ho vyplnit.

U každé kartuše 1x špička - další špičku možno přiobjednat

104,- 96,72 Kč/ks

4,160 3,869 Eur/ks

112,- 96,32 Kč/ks

4,480 3,853 Eur/ks

TEKAPUR P pistol B3 750 ml zimníTEKAPUR P pistol B3 750 ml

-7%

116,- 107,88 Kč/ks

4,640 4,315 Eur/ks

126,- 108,36 Kč/ks

5,050 4,343 Eur/ks

TEKAPUR LOW Expansion nízkoexpanzní
pistolová B3 750 ml zimní

TEKAPUR LOW Expansion nízkoexpanzní
pistolová B2 750 ml

více na

str.131

112,- 78,40 Kč/ks

4,480 3,136 Eur/ks

TEKAPUR P celoroční B3 800 ml

-30%

-7%

více na

str.131

159,- Kč/ks 6,360 Eur/ks

TEKAFIX PE 1 - 300 ml chemická kotva polyester

147,- Kč/ks 5,880 Eur/ks

TEKAFIX VE 2 - 300 ml chemická kotva vinylester

210,- 8,400

-30%

-10°C
-10°C

-10°C

-10°C

-10°C -10°C

� aplikace: do - 10°C
� nelepivost: po cca 10 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl. odolnost: - 40 až + 100°C
� 40 - 45 l *vydatnost:

-14%

TEKAPUR PU pěna TEKAPUR PU pěna zimní

TEKAPUR nízkoexpanzní
pěna

TEKAPUR nízkoexpanzní
pěna zimní

� velmi nízká expanze

� precizní aplikace

(ekonomický efekt)

� dobré zvukově a tepelně

izolační vlastnosti

� aplikace: do -10°C
� nelepivost: po 5-10 min

� řezatelnost: po cca 25 min

� vytvrzení: 1,5 - 5 hod

� tepl.odolnost: - 40 až + 90° C

� vydatnost: 40 - 45 l * -14%

PURPEN - PU pěny TEKAPUR - ekonomická
stříbrná řada

* Při nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.

D132 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

TEKADOM Firestop

TEKASIL Firestop

ceny bez DPH, pevná cena bez možnosti dalších slev

PROTIPOŽÁRNÍ PROGRAM
Profesionální řešení pasivní požární ochrany staveb

D89�

TEKAPUR FIRESTOP
ohnivzdorná PU pěna

-30%

D39�K130�

D38�

D38�K130�

K130�

D89�

cena pro Slovensko

cena pro Česko

cena pro Slovensko

cena pro Česko

cena pro Slovensko

cena pro Česko

cena pro Slovensko

cena pro Česko

cena pro Slovenskocena pro Česko

cena pro Slovenskocena pro Česko

cena pro Slovensko

cena pro Česko



121 4,- ,840,90 Kč/ks ,356 Eur/ks108 4
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emficol Vérine, 600 ml, odstíny šedé

110 4,- ,400,- Kč/ks ,960 Eur/ks99 3
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emficol Vérine, 600 ml, mix všech barev

Emfimastic PU 25 - na spárování prefabrikovaných panelů a
obvodových plášťů budov obecně, spojovací a střešní spáry,
přechodové spáry oken (včetně PVC) a dveří, spáry ve dřevu a
kovu. Lepení betonových a keramických obkladů.

jednosložkový polyuretanový tmel s krátkou dobou vytvrzování.
Má velice dobrou přilnavost na téměř všechny běžné materiály.
V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří tuhou a elastickou hmotu
s výbornou mechanickou odolností a vodovzdorností.

Emfimastic PU 40 je vhodný na lepení a tmelení většiny materiálů,
jako beton, dřevo, kov, hliník, polyester, sklo, PVC, keramika atd.
Pro použití v automobilovém i lodním průmyslu, při výrobě
karavanů a kontejnerů, chladírenských a klimatizačních systémů.

PU TMEL EMFICOL VÉRINEEMFIMASTIC PU 25 NG
polyuretanový tmel

� hustota: 1,20
� tvrdost (Shore A): 25 dle ISO 868 (3 sec.)
� tepelná odolnost: -30 °C až +80 °C
� modul: 0,3 MPa dle ISO 37

� hustota při 20°C: 1,2 g/cm3

� tvrdost (Shore A): 40-45 (ISO 868-3sec.)
� tepelná odolnost: - 40 až + 90°C
� elasticita: více než 80% (ISO 37)
� barva: různá (není určen na pohledové spáry)

� hustota: 1,17
� tvrdost (Shore A): 40 dle ISO 868 (3 sec.)
� tepelná odolnost: -30 °C až +80 °C
� modul: 0,6 MPa dle ISO 37

� hustota při 20°C: 1,56 + /0,05 g/cm3

� konečná tvrdost Shore A: cca 60 po 14 dnech
� teplotní odolnost: -40 až +100°C
� neobsahuje izokyanáty

� hustota: 1,17
� tvrdost (Shore A): 50 dle ISO 868 (3 sec.)
� tepelná odolnost: -30 °C až +80 °C
� modul: 0,8 MPa dle ISO 37

EMFIMASTIC PU 40
polyuretanový tmel

EMFIMASTIC PU 50
polyuretanový tmel

vysoká počáteční přilnavost

šetrný k životnímu prostředí

� Vhodný pro rychlé fixační a pevnostní lepení!
� Obsahuje gelovou složku, která umožňuje následnou

korekci lepeného spoje.
� Elastické, vibracím odolné lepení v průmyslu a stavebnictví.

konečná
pevnost v tahu
92 kg/cm²

139 5,- ,520,- Kč/ks ,534 Eur/ks89 3
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emfimastic High Power / kartuše 290 ml / bílá

93 3,- ,720,10 Kč/ks ,604 Eur/ks65 2
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emfimastic PU 50 / bílá, šedá, černá

135 5,- ,400,50 Kč/ks ,780 Eur/ks94 3

300 ml

600 ml

93 3,- ,720,10- Kč/ks ,604 Eur/ks65 2
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emfimastic PU 40 / bílá, šedá, černá, hnědá

135 5,- ,400,50 Kč/ks ,780 Eur/ks94 3

300 ml

600 ml

-30%

-30%

93 3,- ,720,10 Kč/ks ,604 Eur/ks65 2
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emfimastic PU 25 NG / šedá

300 ml

-10%

Emfimastic PU 40 / bílá

135 5,- ,400,50 Kč/ks ,780 Eur/ks94 3600 ml

Značkové tmely EMFIMASTIC
a stříkací lepidla NorthStar nyní výhodněji

EMFIMASTIC High Power

Rychlé fixační a pevnostní lepení

D36�

D36�

D36�

D36�

D36�

-30%

~36%

Univerzální kontaktní lepidlo bez obsahu nebezpečných látek (podle normy MACT),
s vysokou počáteční silou, vysokou lepivostí a zvýšenou tepelnou odolností do 100 °C.
Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a automobilový průmysl. Vhodné
například k lepení fólií a laminování plošných materiálů na bázi dřeva, sklolaminátových
desek, textilií, pěnových materiálů, koženky a kůže. Dále pak pro lepení korku, dýhy
a plastových deskových materiálů.

HF - kontaktní lepidlo odolné vysokým teplotám

� vysoká počáteční pevnost spoje
� dotepelná odolnost 100 °C
� odolné proti vod a vlhkostiě
� ě ěrychlé odv trání rozpoušt del
� neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m2

- kanystr  - 260 m2

- barva: transparentní

Kontaktní průmyslové lepidlo s vysokou pevností odolné vůči vysokým teplotám.
Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a automobilový průmysl.
Vhodné pro lepení dekorativních laminátů na dřevotřísku a na další materiály - dýhu,
sklo, korek, čalounění, zrcadla atd.

� vodovzdorné
� rychlá lepivost
�pevné spoje
� teplotní odolnost 93°C
�obsahuje dichlórmetan

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m2

- kanystr  - 286 m2

- barva: červená

6610 264,- ,000,- Kč/ks ,800 Eur/ks4627 184
cena pro Slovenskocena pro Česko

HM, 17,24 kg, kanystr / červená

Stříkací lepidla
nyní výhodněji

5970 239,- ,000,- Kč/ks ,300 Eur/ks4179 167
cena pro Slovenskocena pro Česko

HF, 13,61 kg, kanystr / transparent

NOVINKA
NOVINKA

Emficol Vérine je jednosložkový trvale pružný lepící tmel
na bázi polyuretanu tuhnoucí vzdušnou vlhkostí.

Emficol Vérine lepí všechny běžné materiály. Je speciálně
vyvinutý pro lepení kovových stojin zdvojených podlah,
roštových podlah a bodové lepení podlahových desek
v interiéru i v exteriéru. Díky vysoké elasticitě a odolnosti
proti vodě je vhodný i pro podlahy v objektech s vysokým
rozdílem teplot nebo vysokou vlhkostí jako například sauny,
verandy, koupelny, chladicí boxy atd.

Vhodný také pro bodové lepení parket, vícevrstvých
podlahových desek, masivních dřevěných podlah
a ostatních podlahových krytin na bázi dřeva.

-30%

-30%

HM - vysoce pevnostní lepidlo

odolné vysokým teplotám

D133Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

D37�

� platnost od 5. 11. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

cena pro Slovenskocena pro Česko

cena pro Slovenskocena pro Česko

cena pro Slovenskocena pro Česko



Balení 2 ks

� oboustranný (pravolevý) skrytý pant
s krytkami.

� nastavitelný ve třech směrech
� 4 přední krytky
� úhel otevření 180°
� 2 zadní plastová pouzdra
� testováno na 600 000 cyklů

na 2 závěsy u dveří šíře 90 cm a hmot-
nosti 80 kg
� barevné úpravy chrom satin, nikl satin,

(mosaz satin, bílá a černá na objed-
návku) umožňuje použití v různých
typech interiérů

Skrytý závěs 3D

ESTETIC 100
s krytkami pro
bezfalcové dveře

klasifikace dle EN 1935: 4.7.5.0.1.0.0.12
nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky:

počet
závěsů

2 110 kg 106 kg 102 kg 100 kg

600 700 800 900

3 124 kg 119 kg 115 kg 112 kg

4 138 kg 133 kg 128 kg 125 kg

šířka dveřního křídla (mm)

90 kg

1000

100 kg

112 kg

zadní
plastové
pouzdro

NOVINKA

2016NOVINKA

2016

40 kg

50 kg

60 kg

70 kg

80 kg

90 kg

100 kg

Skrytý závěs 3D - W1078-00-00 L/RD-SIGN+

Skrytý závěs 3D

ESTETIC 40/A
s krytkami pro bezfalcové dveře
nosnost: 48 kg na 3 závěsy
při šířce dveří 800mm

W 978-00-00 pravý /levý je určen
pro lehčí interiérové, bezfalcové
dveře, ale může být použit i pro
okna, bezúdržbový

CERTIFIKÁTY NA PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST:
Požární odolnost: PN-EN 1634-1 : 2009

Odolnost proti kouři: PN-EN 1634-3 : 2006/AC

Balení 2 ks

Balení 2 ks

Balení 2 ks

CERTIFIKÁTY NA PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST:
Požární odolnost: PN-EN 1634-1: 2009

nosnost: 90 kg na 3 závěsy při šířce dveří 900mm

W 1078-00-00 pravý /levý je určen
pro těžší interiérové, bezfalcové
dveře, ale může být použit i pro
okna, bezúdržbový

název povrch. úprava balení kartón Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

W 978-00-00/L, R nikl 8050 2 52 ks 356,00 14,200 B � -15%

W 978-00-00/L, R nikl satin 8054 2 52 ks 403,00 16,100 B � -14%

Skrytý závěs - W978-00-00 L/RD-SIGN
nosnost: 48 kg na 3 závěsy při šířce dveří 800mm

název povrch. úprava balení kartón Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ESTETIC 40/A nikl 8050 2 24 ks 398,00 15,900 B �

ESTETIC 40/A nikl satin 8054 2 24 ks 405,00 16,200 B �

ESTETIC 40/A mosaz 8031 2 24 ks 420,00 16,800 B �

oboustranný (pravolevý) skrytý pant
s krytkami.

� nastavitelný ve třech směrech
� nízká konstrukční hloubka (22 mm)
� vhodný i pro tenké dveřní zárubně
� široká barevná škála umožňuje

použití v různých typech interiérů

ZAVEDENO2014

ZAVEDENO2014

název povrch. úprava balení kartón Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

W 1078-00-00/L, R nikl 8050 2 32 ks 466,00 18,600 B � -14%

W 1078-00-00/L, R mosaz 8031 2 32 ks 570,00 22,800 B � -4%

W 1078-00-00/L, R nikl satin 8054 2 32 ks 555,00 22,200 B � -7%

W 1078-00-00/L, R bronz 8033 2 32 ks 625,00 25,000 B � -15%

NOVINKA se zvýhodněnou cenou/ostatní 3D skryté závěsy

D48

D48

D48

�

�

�

D75�

D134 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

povrch. úprava balení kartón Mj
Cena Kč

pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Cena Kč po
slevě pro
Slovenko

EAN

nikl satin 8054 2 48 ks 849,00 806,00 33,960 32,260 B � -5%

chrom satin 8060 2 48 ks 849,00 806,00 33,960 32,260 B � -5%

bílá 9016, černá 9005 2 48 ks 806,00 766,00 32,240 30,630 B � -5%

-5%



balení: 50 ks (50ks SD 848-02 + 50ks VD 848-01)
pozink bílý, žlutýpovrchová úprava:

únosnost pro 3 závěsy: 45 kg
S 529-00-00šablona:

pozink bílý - EN1935: 2.7.2.0.1.2.0.7
pozink žlutý - 1935: 2.7.2.0.1.3.0.7EN

pozink bílý - E 1935: 4.7.6.0.1.2.0.13N
pozink žlutý - E 1935: 4.7.6.0.1.3.0.13N

balení: 50 ks (50ks SD F916-02 + 50ks VD F916-01)
pozink bílý, žlutýpovrchová úprava:

únosnost pro 3 závěsy: 135 kg
S 916-00-00šablona:

F 848-00-00 nastavitelný      14 mm K180�

F 916-00-00 nastavitelný      20 mm K180�

Dveřní těsnění pro falc 12 a 15 mm

AC/EV 3967 KS

EV 3216
výška hlavy profilu: 15 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 7 mm
šířka drážky: 4 mm

výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 7 mm
šířka drážky: 3-4 mm

-10%14,90 ,41 Kč/m13

,536 Eur/m00,595

EV 3216 mm, bílá, béžová, hnědá, še, če,
hn.rustikal, transp., antracit, 100 m

Upozorňujeme na samostatné
kartáče z koňské žíně

5

5

dveře, turnikety, jemné čištění
velmi bohatý příjemný vlas v barvě
přírodní černé.

45

antistatická
schopnost

Nové silikonové těsnění EuroStrip

K59�

38,- Eur/ks- Kč/ks950,

D135Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

Samostatný kartáč z koňské žíně 5.45 černý, délka 300 cm

V těsnění připomínáme
a představujeme

Kompletní nabídka těsnících profilů
a kartáčů Stribo na www.okentes.cz

Nastavitelné závěsy
pro dřevěné dveře výhodněji

Z nastavitelných pantů připomínáme i F 816-00-00      16 mm
Kompletní nabídka pantů Cemom Moatti na www.okentes.cz/sk

ENGINEERED SYSTEMS

TRELLEBORG

D8�

K16� D97�

-7%

barva
průměr

mm
balení Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena Kč pro
Česko po

slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR pro
Slovensko po

slevě
EAN

bílá, hnědá 6 150 m m 17,20 16,00 0,688 0,640 C � -7% N

bílá, hnědá 8 150 m m 18,30 17,02 0,732 0,681 C � -7% N

bílá, hnědá 10 100 m m 22,60 21,02 0,904 0,841 C � -7% N

povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR po
slevě pro
Slovensko

EAN

pozink bílý 50 ks 115,00 107,00 4,600 4,280 B � -7%

pozink žlutý 50 ks 115,00 4,600 B �

-7%

povrch. úprava balení Mj
Cena Kč

pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR po
slevě pro
Slovensko

EAN

pozink bílý 50 ks 50,00 2,000 B �

pozink žlutý 50 ks 50,00 46,50 2,000 1,860 B � -7%

NOVINKA
NOVINKA

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

12 5 7 3-4 100 m 10,70 0,428 C �

12 5 7 3-4 25 m 13,40 0,535 C �

bílá, béžová, hnědá 12 5 7 3-4 170 m 9,80 0,392 C �

12 5 7 3-4 100 m 15,50 0,620 C �

12 5 7 3-4 25 m 18,00 0,720 C �

3967 AC / KS
bílá, béžová, hnědá,

šedá, černá

bílá, béž.,
hnědá,mahag.,

hn.rustikal,
transp.,šedá, čer.,

antracit
3967 EV/KS

K16� D4�

� platnost od 5. 11. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

Širokou nabídku silikonových
těsnění do drážky Sillen
rozšiřujeme o švédské
silikonové těsnění Eurostrip,
drážkujeme frézičkou 3,2mm.
Nářadí a potřeby k montáži
více na str. 7 Kat. 2013/14

-10%

zvyšuje
„slevu z Vašich cen”
dosaženou dle výše
odběru. Při uvedené
10 zvýší:% akci se sleva

v (Kč)CZ

z 12% na 20.8%

z 17% na 25.3% z 20% na 28%

z 22% na 29.8% z 25% na 32.5%

v (Eur)SK

z 15% na 23.5%

Silikonové těsnění oken a dveří

zaváděcí

-7%

S EILIKONLIST UROSTRIPS EILIKONLIST UROSTRIPS EILIKONLIST UROSTRIP

Vysvětlivka:

cena pro Slovensko

cena pro Česko

cena pro Slovenskocena pro Česko



V naší nabídce stále výhodně

Kapovací pila s pojezdem KGSV 72 Xact SYM METABO
se symetricky nastavitelným dorazovým systémem

Nová kapovací pila KGSV 72 Xact SYM je mobilní všestranný pomocník pro pokladače podlah:
Jedinečná, patentovaná kombinace skládající se z panelové pily s pojezdem

více informací
a videoprezentace

na www.okentes.cz (sk)

Širokou nabídku strojů a příslušenství Metabo naleznete v atraktivních cenách na straně D64 – D69, D81, případně na www.okentes.cz (sk)

Magnetický zadlabací zámek se seřiditelným plechem

PZ BB WC

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena po
slevě Kč

pro Česko

Cena EUR
pro

Slovensko

Cena po slevě
EUR pro

Slovensko
EAN

92827-9 BB/72/85 P/L nerez + seřiditelný protiplech 1 ks 405,00 384,75 16,200 15,390 C �

92828-0 PZ/72/85 P/L nerez + seřiditelný protiplech 1 ks 405,00 384,75 16,200 15,390 C �

92828-1 WC/78/85 P/L nerez 8x8 + seřiditelný protiplech 1 ks 405,00 384,75 16,200 15,390 C �

92828-2 Redukce čtyřhranu 6/8 1 ks 27,10 25,75 1,080 1,026 C �

� pravo-levý
� bez převodu
� provedení BB / PZ / WC
� rozteč 72mm (78mm WC)
� vrchní ořech 8mm, spodní ořech 8mm (WC)
� čelo zámku a protiplech v provedení nerez
� protiplech nezasahuje do hrany zárubně
� protiplech seřiditelný v horizontálním směru +/- 3mm
� zámek nelze použít pro instalaci v ocelových zárubních
� zámek je klasifikován s ohledem na normu EN 12209:2005

-5%

RAPI-TEC SK PLUS

Ostrá špička - usnadňuje zakousnutí vrutu do materiálu.
Zářez ve špičce - redukuje množství zvednutých
vláken při rychlém zakousnutí vrutu

Talířová hlava vrutu s vylisovanou podložkou zvyšuje sílu přitažení připojovaného
dílu. Díky vyšší pevnosti a vysoké svěrné síle je možné snížení počtu zhotovova-
ných spojů = úspora pracovního času / nákladů

� ostrá špička se zářezem
� dvouchodý závit
� spirálová drážka
� frézující závit

� integrovaná podložka
� kluzný lak
� rozměr: 4x40 - 5x100 mm

Dvouchodý závit - dává vrutům dvojnásobnou rychlost
zašroubování úspora času=

spirálová drážka přes závit minimalizuje tříštění materiálu

frézující závit profrézovává sevření materiálu a snižuje tak
tření na dříku

kluzný lak snižuje tření vrutu a slouží jako další vrstva
ochrany proti korozi

dvojnásobná vrstva zinku zvyšuje odolnost proti korozi

hluboká drážka Tx precizně přenáší kroutící moment
potřebný k zašroubování vrutu a urychluje bezpečnou práci.

Rozměry a ceny na
/www.okentes.cz sk

široká nabídka METABO
/www.okentes.cz sk

D80

D121

D119 �

�

�

D136 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina



TFM vyrovnávací svěrka pro dveřní zárubně
■ smysluplný doplněk k rozpěře dveřní zárubně

BESSEY TU a TMS
■ pro rychlé a přesné vyrovnání a připevnění

dveřních zárubní
■ váha svěrky 0,58 kg, baleno po 2 kusech

TMS montážní výztuha dveřní zárubně
■ šetrně a přesně připevňuje a podpírá dveřní

zárubeň při vypěňování spáry ve zdi
■ rozměrově přesná práce
■ nízká váha 0,68 kg, baleno po 6 kusech

TU výztuha dveřní zárubně
■ šetrně a přesně připevňuje a podpírá dveřní

zárubeň při vypěňování spáry ve zdi
■ velké upínací plochy s plstěnou ochranou pro

křehké zárubně
■ jekl s milimetrovou stupnicí pro přesnou práci

BESSEY - pro montáž obložek

� hliníkové kování s ocelovou výztuhou
� Povrchová úprava: AL F1 – přírodní elox
� Pro venkovní i vnitřní použítí
� Rozteč: 72, 90mm

� Tloušťka dveří: 40-50mm
� Dodáváno bez cylindrické vložky
� RC3 dle ČSN EN 1627
� TB3 dle ČSN EN 1906

Bezpečnostní hliníkové kování
EL1 / EL4klika-madlo klika-klika

Okopový plech, nerez mat, samolepicí

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč pro
Česko

Cena EUR pro
Slovensko

EAN

93090-0 BK EL1/90 Al-F1 přírodní elox klika-madlo 1 ks 1 110,00 44,400 C � N

93090-1 BK EL1/72 Al-F1 přírodní elox klika-madlo 1 ks 1 110,00 44,400 C � N

93090-2 BK EL4/90 Al-F1 přírodní elox klika-klika 1 ks 1 110,00 44,400 C � N

93090-3 BK EL4/72 Al-F1 přírodní elox klika-klika 1 ks 1 110,00 44,400 C � N

NOVINKA
NOVINKA

Dveřní zavírač DC 140 s lomeným ramínkem

1150 46,- ,-,- Kč/ks ,400 Eur/ks1035 41

780 31,- ,200,- Kč/ks ,840 Eur/ks546 21

840 33,- ,600,- Kč/ks ,520 Eur/ks588 23

1720 69,- ,000,- Kč/ks ,300 Eur/ks1204 48

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Česko

cena pro Česko

cena pro Česko

cena pro Česko

AA000033 DC140 stříbrný EN 2/3/4/5 s ramínkem

svěrka TFM / a = 35 mm / b = 70 mm

výztuha TMS / a = 560 - 1010 mm

výztuha TU / a = 565 - 1010 mm / hmot. 1,31 kg

-10%

PODKLADY S DUTINAMI

(NAPŘ. KERAMICKÉ TVÁRNICE)

SÁDROKARTONOVÉ DESKY

OSB DESKY

PLNÉ PODKLADY

(NAPŘ. BETON, PÓROBETON)

JEDNA HMOŽDINKA
PRO VŠECHNY PODKLADY

Rozměry a ceny na
/www.okentes.cz sk

V naší nabídce stále výhodně

Výrazně levné kování BAJDA
K203�
D25�

Kompletní nabídka
/www.okentes.cz sk

Rozměry a ceny na
/www.okentes.cz sk

-10%

-41%
až

-30%

-30%

-30%

D81D80

D116

D80

D78

��

�

�

�

D137Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

rozsah sil EN 2/3/4/5 pro požárně odolné
a kouřotěsné dveře do šířky 1250 mm
a váhy 100 kg s lomeným ramínkem

� platnost od 5. 11. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

Vyzkoušejte si hmoždinku!...více str. D126



typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)

� napě : 1,5V

� rozměr: 10,5 × 44,5 mm

� prodejní obal: 4 ks v blistru

typové označení: LR06 (tužka, AA)

� napě : 1,5V

� rozměr: 14,5 × 50,5 mm

� prodejní obal: 4 ks v blistru

typové označení: LR06 (tužka, AA)

� napě : 1,5V

� rozměr: 14,5 × 50,5 mm

� prodejní obal: 4 ks v blistru

typové označení: LR14 (malé mono, C)

� napě : 1,5V

� rozměr: 26,2 × 50 mm

� prodejní obal: 2 ks v blistru

typové označení: LR20 (velké mono, D)

� napě : 1,5V

� rozměr: 34,2 × 61,5 mm

� prodejní obal: 2 ks v blistru

GP Super Alkaline
• pro použi v přístrojích s nízkým odběrem proudu

• až 7× více energie opro obyčejným zinkouhlíkovým bateriím

• obsahují ochranu pro vytečení

• pracovní teplota od -20 °C do +60 °C

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)

� napě : 1,5V

� rozměr: 10,5 × 44,5 mm

� prodejní obal: 4 ks v blistru

8 ks v blistru

GP SUPER AAA ( 03, mikrotužka)LR

1,440 1,008 Eur/blistr36,10 25,27 Kč/blistr

18001-2 AAA 1,5V    4 ks/blistr, karton 10 blistrů

typové označení: LR14 (malé mono, C)

� napě : 1,5V

� rozměr: 26,2 × 50 mm

� prodejní obal: 2 ks v blistru

typové označení: LR20 (velké mono, D)

� napě : 1,5V

� rozměr: 34,2 × 61,5 mm

� prodejní obal: 2 ks v blistru

typové označení: 6LP3146 9V (1604)

� napě : 9 V

� rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm

� prodejní obal: 1 ks v blistru

2,460 1,722 Eur/blistr61,50 43,05 Kč/blistr

GP SUPER 9V 6LP3146 (1604)

1,760 1,232 Eur/blistr44,10 30,87 Kč/blistr

typové označení: 6LF22 9 V (1604)

� napě : 9V

� rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm

� prodejní obal: 1 ks v blistru

GP ULTRA 9V 6LF22 (1604)

2,700 1,890 Eur/blistr67,50 47,25 Kč/blistr

3,460 2,422 Eur/blistr86,50 60,55 Kč/blistr

2,260 1,582 Eur/blistr56,50 39,55 Kč/blistr

1,760 1,232 Eur/blistr44,10 30,87 Kč/blistr

1,440 1,008 Eur/blistr36,10 25,27 Kč/blistr

2,880 2,016 Eur/blistr72,- 50,40 Kč/blistr

2,060 1,442 Eur/blistr51,50 36,05 Kč/blistr
ceny bez DPH, pevná cena bez možnosti dalších slev

GP SUPER AA ( 06, tužka)LR

GP SUPER C ( 14, malé mono)LR

GP SUPER D ( 20, velké mono)LR

GP ULTRA AAA ( 03, mikrotužka)LR

GP ULTRA AA ( 06, tužka)LR

GP ULTRA D ( 20, velké mono)LR

GP ULTRA C ( 14, malé mono)LR

3,180 2,226 Eur/blistr79,50 55,650 Kč/blistr

GP Ultra Alkaline
• vhodné pro použi v přístrojích se středním odběrem proudu

• až o 30 % více energie opro běžným alkalickým bateriím

• obsahují ochranu pro vytečení

• pracovní teplota od -20 °C do +60 °C

Zavádíme novinku alkalické baterie GP
NOVINKA
NOVINKA

18001-4 AAA 1,5V    8 ks/blistr, karton 12 blistrů

18000-4    AA 1,5V    4 ks/blistr, karton 10 blistrů

18000-6    AA 1,5V    8 ks/blistr, karton 12 blistrů

18001-8 C 1,5V    2 ks/blistr, karton 10 blistrů

18002-2 D 1,5V    2 ks/blistr, karton 10 blistrů

18002-6    9V    1 ks/blistr, karton 10 blistrů

18003-8    AAA 1,5V    4 ks/blistr, karton 10 blistrů

18003-2 AA 1,5V    4 ks/blistr, karton 10 blistrů

2,880 2,016 Eur/blistr72,- 50,40 Kč/blistr

18004-4 C 1,5V    2 ks/blistr, karton 10 blistrů

18004-8    D 1,5V    2 ks/blistr, karton 10 blistrů

18005-2    9V    1 ks/blistr, karton 10 blistrů

D138 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

-30%

-30%

-30%

-30%

-30% -30%

-30%

-30%

-30%

-30%

cena pro SKcena pro CZ

cena pro SKcena pro CZ

cena pro SKcena pro CZ

cena pro SKcena pro CZ

cena pro SKcena pro CZ

cena pro SKcena pro CZ

cena pro SKcena pro CZ

cena pro SKcena pro CZ

cena pro SKcena pro CZ

cena pro SKcena pro CZ

cena pro SKcena pro CZ

cena pro SKcena pro CZ



3M™ Dual Lock™ Samolepicí upevňovací systém
rozšiřujeme stávající nabídku 3M samolepicích
pásek ze str. 22-25 z 10.10.2015

3M Dual Lock samolepicí upevňovací systém je vynikající alternativou
tradičních metod spojování pomocí šroubů, nýtů, západek a dalších
materiálů.
Poskytuje univerzální řešení upevnění u všech aplikací, které
vyžadující vysokou flexibilitu a neviditelnou fixaci. Dual Lock
samolepicí upevňovací systém umožňuje jednoduchou aplikaci spolu
se zajištěním skvělé pevnosti.
Je vyroben z polyolefinové nosné vrstvy vybavené stovkami hlaviček
hřibovitého tvaru na krátkých nožkách.

Stlačením dvou částí Dual Locku dohromady do sebe hlavičky
zapadnou a vznikne stabilní silné znovu rozebíratelné spojení.
Poskytuje možnost až 1000x opakovaného rozebrání.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
� Velmi pevné spojení
� Lze až 1000× opětovně spojit a znovu rozebrat
� Vybaveno lepidlem z VHB™ pásky pro vynikající lepivost
� Dlouhodobě odolný povětrnostním vlivům
� Černá nebo transparentní barva

VÝHODY POUŽITÍ
� Pro opakovaně rozebíratelné a přitom pevné spoje
� Neviditelné uchycení, které neruší design
� Rychlé upevnění se slyšitelným zacvaknutím
� Tlumí vibrace díky viskoelastickému lepidlu

PŘÍKLADY APLIKACÍ
� Upevnění krytů servisních otvorů
� Fixace interiérových krytů, např. ve vlacích
� Upevnění palubních mýtných jednotek pro zpoplatněné silnice
� Konstrukce výstavních stánků, prodejní konstrukce, vybavení

pracovišť, užitných budov
� Upevnění vestavěných komponentů zajišťujících tlumení vibrací

nebo vyměnitelných panelů
� Fixace polštářů, záclon a zařízení v sanitních vozidlech – rychle a

snadno odmontovatelné pro jejich dezinfekci
� Snadná výměna velmi namáhaných součástek nebo součástek

po silném opotřebení

ochranná vrstva

ochranná vrstvalepidlo

hlavičky s nožičkami

lepidlo

Upevnění flexibilních solárních panelů ke střešní
membráně ke zvýšení odolnosti proti větru

Upevnění plastových značení k okennímu sklu Upevnění plastových vzduchových ventilů
k podstavě chladničky k zamezení vibrací

produkt
Hustota zipu

(počet hlaviček/cm2) Barva Liner
Tloušťka

spojeného zipu (mm)
Teplotní

odolnost (°C)
Vlastnosti/možnosti aplikace

SJ3560 transparentní

transparentní
polyolefi n
tloušťky 0,10 mm
se silikonovou
uvolňovací vrstvou

10438 5,7

Určeny pro aplikace, kde je potřeba vyšší tepelné
odolnosti. Skvěle přilne ke kovům (hliník, nerezová ocel),
sklu, plastům (akryl, polykarbonát, ABS) a různým
nátěrům. Vnitřní a venkovní použití.

NOVINKA
NOVINKA

od 600 Kč 2-1  %

od 3000 Kč -17%

od 9000 Kč -22%

od 24 Eur -15%

od 120 Eur -20%

od 360 Eur -25%

pro Česko pro Slovensko

041/5008022-3
041/5008024
0905/887720-1
okentes@okentes.sk

Hemy 920, Krásno n. Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí

Kulkova 4001/4
615 00 Brno 15 - Židenice

Smíchov, Radlická 1305/69
150 00 Praha 5 - Smíchov

Žitná ulice 8623/7A
010 01 Žilina

tel:
fax:
gsm:
mail:

571 751 571
571 751 599
777 777 999
okentes@okentes.cz

Výpis z OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C vložka 26645

tel:
fax:
gsm:
mail:

548 226 060
548 216 050
777 777 990
brno@okentes.cz

tel:
fax:
gsm:
mail:

257 951 480
257 951 481
777 777 997
praha@okentes.cz

tel:
fax:
gsm:
mail:

Pobočka: Praha Okentěs Slovakia s.r.o.

Firma je zapísana v OR
OS Žilina vložka 16381/L slevy z katalogových cen pro firmy dle výše odběru

Pobočka: BRNOOkentěs spol. s r. o.

D139Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

� platnost od 5. 11. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

název blistr barva
hustota zipu (počet

hlaviček/cm2)
tloušťka spojeného

zipu v mm
blistrů
v kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

SJ-3560 Dual Lock 4 proužky 25mm x 70 mm transparent 38 5,7 12 blistr 111,00 4,440 E � N



-30%

D140 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

TRUHLÁŘSTVÍ

PĚNY A ČALOUNĚNÍ

IZOLACE

STŘÍKACÍ LEPIDLA NEJVÝHODNĚJINYNÍ

Spreje nově s 40% a kanystry s 30% slevou

s slevou50%

str. D45

139,- Kč/ks
pro CZ

pro SK

5,55 Eur/ks

str. D45

150,- Kč/ks
pro CZ

pro SK

6,- Eur/ks

POLYSTYRÉN LEPIDLO PRO IZOLAČNÍ
ODOLNÉA PĚNOVÉ MATERIÁLY

M MVYSOKÝ TEPLOTÁ

EXTRA SILNÉ LEPIDLO PRO IZOLAČNÍ
A PĚNOVÉ MATERIÁLY
- BEZ DICHLÓRMETANU

str. D44

170,- Kč/ks

6,80 Eur/ks

str. D44

81,- Kč/ks

3,25 Eur/ks

RYCHLESCHNOUCÍ LEPIDLO
NA PĚNOVÉ MATERIÁLY A ČALOUNĚNÍ

RYCHLESCHNOUCÍ LEPIDLO
PRO NÁROČNÉ ČALOUNICKÉ

–APLIKACE BEZ DICHLÓRMETANU

pro CZ

pro SK

pro CZ

pro SK

str. D45

83,- Kč/ks

3,30 Eur/ks

ČISTIČ ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA
S VŮNÍ CITRUSU

pro CZ

pro SK

s slevou60%

str. D46

142,- Kč/ks

5,68 Eur/ks

VYSOCE VÝKONNÉ KONTAKTNÍ
PODLAHOVÉ LEPIDLO

str. D46

164,- Kč/ks

6,56 Eur/ks

PODLAHY

STĚNY

str. D46

5,84 Eur/ks

PODLAHYPODLAHY

LEPIDLO PRO FIXACI KOBERCOVÝCH
–ČTVERCŮ BEZ DICHLÓRMETANU

KONTAKTNÍ PODLAHOVÉ LEPIDLO NA
PRYŽOVÉ MATERIÁLY A MARMOLEUM

pro CZ

pro SK

pro CZ

pro SK

pro CZ

pro SK

146,40 Kč/ks

str. D42 str. D42 str. D42 str. D42 str. D42

LEPIDLO PREMIUM- - SÍŤOVÝ NÁSTŘIK
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ
STŘÍKACÍ LEPIDLO

122,- Kč/ks

4,85 Eur/ks

STŘÍKACÍKONTAKTNÍ LEPIDLO
PRO VYSOKÉ TEPLOTY

136,- Kč/ks

5,40 Eur/ks

133,- Kč/ks

5,30 Eur/ks

VÝKONNÉ LEPIDLO S VELMI
SILNOU PŘILNAVOSTÍ

131,- Kč/ks

5,20 Eur/ks

STŘÍKACÍKONTAKTNÍ LEPIDLO
BEZ DICHLÓRMETANU

165,- Kč/ks

6,60 Eur/ks

pro CZ

pro SK

pro CZ

pro SK

pro CZ

pro SK

pro CZ

pro SK

pro CZ

pro SK

-40%

Aktuální přehled sortimentu s převahou akčních cen uvádíme na str. D104-105 z 3.9.2016

PODLAHY
více na str. 46

Dodatku

Vyzkoušejte si lepidlo!...více str. D126

Vyzkoušejte si lepidlo!...více str. D126

Využijte více naši Seznamku
již pouze poslední měsíce se můžete postupně a výhodně seznámit takřka se všemi lepidly Tensor a Gekko. Výhodně, znamená až

s 60% slevou, si u každého nákupu od 1000 Kč / 40 Eur můžete 1 ks dokoupit. Všechny položky uvádíme na str. D126 z 3. 9. 2016

L12 F20

H30

G57 G67

� platnost od 5. 11. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

pro truhlářství, pěny a čalounění, izolace

pro podlahy
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