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1. 1 - 31. 3. 2020

¡ NOVINKY
¡ AKCE
¡ SEZNAMKA
Rozšiřujeme nabídku

Vzduchový vymezovací klín WINBAG MINI
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WINBAG MINI je všestranný nástroj, který MUSÍ být
v každé skříňce na nářadí. WINBAG MINI má sílu
uzvednout až 70 kg a skvěle se hodí jako
pomocník při usazování oken, instalaci skříní,
polohování dveří a mnoha dalších aplikacích.

NĚ

NOVINKA
zvedací
síla

ŠETŘÍ ČAS

ŠKRÁBANCE

70 KG

Jestliže používáte WINBAG,
instalace probíhá rychle. Jeden
člověk může snadno zvládnout
práci sám dokonce i na velkých
projektech.

Každý polštář WINBAG MINI
je důkladně testovaný výrobek
s kapacitou až 70 kg tlaku pro
zdvih.

WINBAG MINI je měkký
vzduchový polštář, který
nezanechává stopy a chrání
objekt.

2 mm - 40 mm

PRÁZDNÉ SPÁRY

KLÍNY

WINBAG lze použít pro spoje
v rozsahu 2 - 40 mm. Účinná
pumpa nechá vzduch pracovat za
Vás.

Instalace oken pomocí WINBAGu
ponechává spáry prázdné
a připravené pro utěsnění.

WINBAG je trvanlivý a opakovaně použitelný. Je to vynikající doplňkový nástroj pro
použití s klíny.

NESMÍ CHYBĚT V ŽÁDNÉ SKŘÍŇCE NA NAŘÁDÍ

Technická data
Nosnost:

70 kg / na 1 ks WINBAG MINI

Velikost spáry: 2 – 40 mm
Materiál:

Velmi výkonný ručně ovládaný nafukovací vzduchový polštář vyrobený z materiálu vyztuženého
vlákny, který vám ušetří práci. Je navržen tak, aby poskytoval maximální tlak až do 70 kg a může
být používán v kombinaci s jinými podložkami a klíny v různých aplikacích. WINBAG MINI
umožňuje uživatelům nekonečné možnosti nastavování, šetří čas při instalaci oken, dveří, umístění
nábytku, kuchyňských linek a mnoha jiných domácích aplikacích.

materiál vyztužený vlákny

WWW.OKENTES.CZ

název

WINBAG MINI

max. zatížení
pracovní
(kg)
rozpětí (mm)

70

2 - 40

balení
ks

Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

1

ks

381,00

14,770
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Platnost od 1. 1. do 31. 3. 2020

AKČNÍ NABÍDKA
STRIBO Alu práh úplný venkovní 93 cm

Těsnění bezbariérových vstupů ELLEN MATIC
s kartáčkem (BRUSH) délka 828 mm
• Padací těsnění dveří s měkkým velurovým kartáčem
• Automatické těsnění dveří se ovládá jednostranně na straně závěsu

•
•
•
•
•
•

a je vhodné jako řešení před průvanem v případě ne zcela rovných,
až hrbolatých podlah
Testováno na 1 milion životních cyklů (otevření - zavření)
Přítlačný knoflík s velkou kontaktní plochou umožňuje montáž bez přítlačné
destičky (opěrka ochraňující dveřní rám)
Velký rozsah účinnosti díky maximálnímu zdvihu 20 mm
Paralelní spouštění bez stranového posunu tolerance vychýlení 1 mm až 2 mm
Záruka 5 let
Automatické vyrovnání u nerovných podlah

•
•
•
•
•

Tento práh lze přizpůsobit všem způsobům otevírání
Upevňuje se přímo na podlahu pomocí vrutů či nalepením
Zvláště vhodný na venkovní dveře
Naznačeným odvrtáním otvorů se zajistí odvod dešťové vody
Nenahrazuje termoprahy

605.00
00

484.

Kč/ks

A

-20%

23.400
720

18.

281.00
65

182.

Eur/ks

S

-35%

10.900
085

7.

Eur/ks

akční cena, bez možnosti další slevy

Těsnící profil ACF 5473
•
•
•
•
•
•
•

naléhávkové těsnění pro EURO okna
profil s vláknem pro falc 10 mm a spáru 6 mm
výška hlavy profilu: 10 mm
těsněná mezera: 6 mm
hloubka drážky: 5 mm
šířka drážky: 3 mm
sleva platí pro barvy: bílá, hnědá, béžová, hnědá rustikal, šedá

HT

2 K072

Akční sleva platí i pro rozměry:
S= 30 a 40 mm

243.00
40

Kč/ks
A

akční cena, bez možnosti další slevy

• Rozšíření použití samostatných držáků STRIBO - místo kartáče je do držáku
vložen těsnicí profil z EPDM
• Hliníkový profil F3 Al natural s předvrtanými otvory pro uchycení, délka 1m
• Těsnicí část je vyrobena z EPDM gumy tloušťky 0,5 mm a výšky 20,30 a 40 mm

194.

2 K071

2 K034

Těsnicí lišta F3 STRIBO s EPDM gumou 20 mm,
tl. 0,5 mm, Al natur, délka 100 cm

Kč/ks

A

2

19
30

Akční sleva platí i pro rozměr:
délka 928mm

max. 20 mm

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato nabídka je platná pouze pro firmy a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami spol. OKENTĚS, uvedenými na stránkách www.okentes.cz (sk).
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9.400
520
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Eur/ks

2 K017

12.60
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10.

Kč/m
A

akční cena, bez možnosti další slevy
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-20%

0.448
358

0.

akční cena, bez možnosti další slevy

Eur/m

TEKAPUR standardní zimní pistolová pěna

TEKAFIX HT - vysoce pevnostní lepidlo

• 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
• Aplikace: do - 10°C
• Objem: 750ml

• Jednosložkové univerzální lepidlo na bázi
MS polymeru
• Má výbornou přilnavost na většinu
stavebních materiálu, vysokou počáteční
pevnost a po vytvrzení trvalé pružný spoj
2
• Nosnost: 350 kg / 10 cm
o
• Tepl. odolnost: -40 až +90 C
o
• Aplikace: +5 až +30 C
• Objem: 290ml

Platnost od 1. 1. do 31. 3. 2020

AKČNÍ NABÍDKA

2 K144

89.

Kč/ks

A

-20%

4.340
472

3.

113.00
40

90.

Eur/ks

A

akční cena, bez možnosti další slevy

-20%

Kč/ks

• Pistolová jednosložková polyuretanová
pěna, jenž vytvrzuje s pomoci vlhkostí
vzduchu
• Pěna má velmi nízkou postexpanzi
a velkou vydatnost, můžeme s ní
zabudovat až 5 oken standardních
rozměrů
• Použití je možné i při nízkých teplotách až
do -10 °C
• Doba vytvrzení je 1,5 -5 hodin, po 5-10
minutách již není lepivá na dotek
• Aplikační teplota: -10 až +25°C
• Objem: 900ml

• Jednosložkový těsnící tmel odolávající
vysokým teplotám
• Vytvrzená hmota je odolná na vysoké
teploty, proto se používá na těsnění části
motorů, průmyslových pecí, výpustných
otvorů a různých přístrojů
• Odolnost v průmyslovém prostředí vůči
minerálním olejům a hořlavinám
v rozsahu teplot -40 oC do +250 oC,
krátkodobě až 300 oC, při zvýšení teploty
tmel měkne
o
• Aplikační teplota: +5 až 40 C
• Barva: červená
• Objem: 300ml

114.

Kč/ks

A

-20%

5.550
440

4.

Eur/ks

o

TEKASIL 300 C ACETAT

143.00
40

3.

akční cena, bez možnosti další slevy

TEKAPUR MEGA XXL nízkoexpanzní celoroční pěna

2 K144

4.380
504

109.00
20

87.

Eur/ks

A

akční cena, bez možnosti další slevy

-20%

Kč/ks

2 K149

4.220
376

3.

Eur/ks

akční cena, bez možnosti další slevy

TEKAPUR pistolová pěna celoroční (All Season)

FI-X EXPERT TOTAL GRIP

• 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
s tím, že při nízkých teplotách je objem
vypěněné pěny menší
• Vydatnost: cca 48 - 52l
• Objem: 800ml

• Vysoce pevnostní lepidlo
• Pro upevňování, lepení a spojování
různých materiálů
• Pro těsnění dilatačních spár
• Pro vnitřní i vnější použití, odolné vůči
atmosférickým vlivům, UV i stárnutí
• Teplotní odolnost: od -40º C do +90º C
• Tvrdost: 40-45 ShA
• Objem: 290ml

2 K144

123.00
94

95.

Kč/ks
A

-22%

4.770
721

3.

Eur/ks

2 K152

102.00
68

85.

Kč/ks

A

akční cena, bez možnosti další slevy
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-16%

3.950
318

3.

Eur/ks

AKCIE

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato nabídka je platná pouze pro firmy a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami spol. OKENTĚS, uvedenými na stránkách www.okentes.cz (sk).

112.00
60

2 K151

akční cena, bez možnosti další slevy
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Platnost od 1. 1. do 31. 3. 2020

AKČNÍ NABÍDKA
Lepidlo NEXO 708B / 1 kg tyčinky (kartonek 35 ks)

NEXO 5044 Powder - práškové lepidlo

• Termoplastické tavné lepidlo, se 100% obsahem

pevných látek
• Vhodné na montáž, laminování a balení

2 D1-018

• Disponuje vynikající přilnavostí k různým materiálům
• Barva: transparent
• Ø 11mm x 300mm
• Bod měknutí 92 ± 5°C
• Viskozita: 15000 mPas při 180°C
• Otevřená doba: 55 vteřin
• Pracovní teplota: 160°C-180°C

?
INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

182.00
60

145.

Kč/kg

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato nabídka je platná pouze pro firmy a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami spol. OKENTĚS, uvedenými na stránkách www.okentes.cz (sk).

A

5.

-20%

Eur/kg

akční cena, bez možnosti další slevy

EMFICOL VÉRINE - polyuretanový tmel

NOVINKA

název

NEXO 5044

obsah

bal
ks

skl.
měs

barva

25 kg

1

12

bílá

značení
MJ
nebezp.

P

ks

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

1 555,00

60,300

C N

• Emficol Vérine je jednosložkový trvale pružný lepící tmel na
bázi polyuretanu tuhnoucí vzdušnou vlhkostí nebo vlhkostí
obsaženou v lepeném materiálu
• Vhodný také pro bodové lepení parket, vícevrstvých podlahových desek, masivních dřevěných podlah a ostatních
podlahových krytin na bázi dřeva včetně exotických dřevin
3
• Hustota při 20°C: 1,2 g/cm
• Tvrdost (Shore A): 45 (ISO 868-3sec.)
• Tepelná odolnost: - 40 až + 90°C
• Barva: šedá
• Objem: 600ml

2 K169

Lepidlo NEXO PUR D4 - 15 / 5 kg
102.00
60

• je určeno pro lepení suchého a mokrého dřeva,

dřevěných prvků ve stavebnictví, okenních rámů,
schodišť, pro spojování dřeva s polystyrénem,
minerální a skleněnou vlnou, PUR pěnou, kartonem, kovovými povrchy, stavebními papíry, pro
spojování betonových desek a jiných materiálů
• Přípravek vyhovuje požadavkům třídy
nepropustnosti D4, splňuje normu PN-EN 204
• Objem: 5 kg

1030.00
50

772.

Kč/ks

A

-25%

81.

Kč/ks
A

2 D1-017

39.900
925

29.
AKCIE

?
INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

Eur/ks

-20%

3.950
160

3.

Eur/ks

akční cena, bez možnosti další slevy

Svěrka s převodem GearKlamp Bessey GK 300 x 60 mm
• Upínací síla až 2 000 N
• Okolo vodící tyče polohovaná vysoce kvalitní dvousložková
plastová rukojeť pro použití svěrky v nejužším prostoru.
• Trapézové závitové vřeteno s lehkým chodem s výkyvnou
přítlačnou deskou.
• Tlačítko pro rychloposuv, které slouží k rychlému
přestavení třmenového sběrače.

akční cena, bez možnosti další slevy

2 D1-016

Lepidlo NEXO D3 - 15000 / 30 kg
• Jednosložkové disperzní lepidlo s výbornou

odolností vůči vodě, které splňuje požadavky normy
DIN - EN 204 pro lepidla kategorie D3
• Speciálně určené pro plošné a konstrukční lepení
• Jako dvoukomponentní s 5% tužidla kvalita D4
• Objem: 30kg

?

1970.00
50

1674.

Kč/ks

-15%

76.500
025

65.

Eur/ks

2 K272

Akce platí i pro další varianty
svěrky s převodem GK

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

A

4

7.050
640

680.00
20

571.

Kč/ks

A

akční cena, bez možnosti další slevy
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-16%

26.400
176

22.

akční cena, bez možnosti další slevy

Eur/ks

TP651 ILLBRUCK illmod Trio FBA 35 / 5-10 / 10 m
šíře 35 mm / spára 5 - 10 mm / návin 10m
• Komplexně těsnicí páska, určená pro spáry pod okny,
tedy mezi rámem okna a parapetem
• Produkt umožňuje utěsnění parapetní spáry pod
podkladním profilem pouze jedním produktem a přitom stále platí princip „uvnitř těsněji než zvenku“
• Utěsněná spára je vodotěsná, vzduchotěsná a výborně tepelně izoluje
• Instalace nezávislá na počasí a teplotě
• Aplikační teplota bez omezení
• Ideální pro dilatační spáry
• Trvale UV stabilní

• Velmi nízká expanze, kvalitní struktura,
vysoká vydatnost, rychlé vytvrzování
• Aplikace od -10°C do +35°C
• K dávkování pěny z dózy je potřeba
aplikační pistole nebo aplikační
trubička AA210 (nejsou součástí balení)
• Barva: zelená
• Objem: 880ml

2 K129

134.00
20

107.

Kč/ks

A

-20%

5.200
160

4.

48.00
40

38.

Eur/ks

AKCIE

Kč/ks

A

-20%

1.

Eur/m

akční cena, bez možnosti další slevy

TP600 ILLBRUCK illmod 600 15 / 3-7 / še / 8 m
• Materiál je povětrnosti odolný, vodotěsný,
přetíratelný a aplikovatelný za jakýchkoliv teplot
• Okenní těsnicí páska určená pro rychlé, kvalitní
utěsnění připojovací spáry oken a balkónových dveří
• Utěsněná spára je vodotěsná a páska zároveň
výborně tepelně izoluje
• Vhodná do exteriéru
• Aplikační teplota bez omezení
• Trvale UV stabilní
• Vysoká paropropustnost pásky

2 K136

271.

1.860
488

šíře 15 mm / spára 3 - 7 mm / šedá / návin 8 m

• Impregnace ve spreji ME 902 slouží pro
zlepšení přilnavosti a zpevnění porézních
podkladů před následnou aplikací
butylových nebo bitumenových pásek a
fólií
• Aplikace od -10°C do +40°C
• Barva: transparent
• Objem: 500ml

339.00
20

-20%

Kč/m

A

akční cena, bez možnosti další slevy

ILLBRUCK ME902 - Butyl & Bitumen sprejový primer

2 K125

Akční sleva platí i pro varianty
40 / 7-15 / 6 m a 30 / 10 - 20 / 6,5m

13.100
480

10.

21.40
12

17.

Eur/ks

2 K125

Akční sleva platí i pro varianty
20 / 3-7 še / 8 m a 15 / 5-10 še / 5,6 m

A

akční cena, bez možnosti další slevy

-20%

Kč/m

0.830
664

0.

Eur/m

akční cena, bez možnosti další slevy

Chemická kotva ILLBRUCK OT130 pro vysokou zátěž

ILLBRUCK ME508 - TwinAktiv VV 70 mm / 25 m

• Chemická vinylesterová kotva s velmi
vysokou únosností a bez obsahu styrenu
• Ideální venkovní použití do většiny
stavebních materiálů
• Aplikace od -10 °C do +30 °C
• Strukturální fasády, bezpečnostní bariéry,
veřejné osvětlení, balkonové systémy,
kolejové jeřáby a pojezdy, dopravní
značení, reklamní poutače, regálové
systémy, stroje a těžké zařízení,
konstrukční ocele do betonu, bankomaty,
zavěšené stropy, kabelové lávky
• Barva: Šedá
• Objem: 300ml

šíře 70 mm / návin 25 m

229.00
20

183.

Kč/ks

A

-20%

• Unikátní celoplošně lepicí okenní fólie
s proměnlivou propustností pro vodní páru,
která je opatřená celoplošně vysoce lepivým
lepidlem
• Fólie mění svou průchodnost vůči vodním
parám podle měnící se vlhkosti prostředí
• Je navíc opatřena vysoce lepivým lepidlem,
které je naneseno téměř na celé rubové straně
• Vhodná do interiéru i exteriéru
• Aplikace od -10°C do +40°C (s ME902)

2 K135

8.900
120

7.

Eur/ks

2 K126

27.80
24

22.

Kč/m
A

akční cena, bez možnosti další slevy
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-20%

1.080
864

0.

Eur/m

AKCIE

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato nabídka je platná pouze pro firmy a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami spol. OKENTĚS, uvedenými na stránkách www.okentes.cz (sk).

ILLBRUCK FM355 - Nízkoexpanzní pistolová
PUR pěna Perfekt

Platnost od 1. 1. do 31. 3. 2020

AKČNÍ NABÍDKA

akční cena, bez možnosti další slevy
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Platnost od 1. 1. do 31. 3. 2020

AKČNÍ NABÍDKA
EXIN JOY vnitřní malířský nátěr barevný
• Vodou ředitelná vysoce kvalitní probarvená interiérová barva v módních
odstínech pro zpříjemnění Vašich interiérů
• Velkou výhodou je velmi snadná aplikace i pro naprosté laiky bez jakýchkoli
estetických vad
• Jedná se o snímatelnou, otěruodolnou malířskou barvu na vyzrálé omítky,
betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokarton a papírové
povrchy
• Je určena pro klasické vnitřní nátěry
• Pro svoji zdravotní nezávadnost je vhodná pro dětské pokoje, haly, jídelny,
kuchyně, obývací pokoje apod.
• Barva: bílá
2 D1-019
• Balení: 6kg

EXIN EXCLUSIV brilantně bílá extra kryvá
malířská barva
• Vodou ředitelná snímatelná a otěruvzdorná barva na vyzrálé omítky, betonové
povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokarton a papírové povrchy
• Je určena pro klasické vnitřní nátěry
• Pro svoji zdravotní nezávadnost je vhodná také pro interiéry náročné na hygienu,
jako kuchyně, školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod.
• Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen
• Barva: brilantně bílá
• Balení: 4kg
Akční sleva platí i pro ostatní objemy výrobku.

2 D1-019

Akční sleva platí i pro ostatní
objemy výrobku.

?

?

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato nabídka je platná pouze pro firmy a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami spol. OKENTĚS, uvedenými na stránkách www.okentes.cz (sk).

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

258.00
40

206.

Kč/ks
A

8.

165.00
00

132.

Eur/ks

Kč/ks
A

akční cena, bez možnosti další slevy

EXIN EXTRA extra bílá malířská barva
• Vodou ředitelná, snímatelná, otěruodolná malířská barva EXIN Extra je určena
na vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály,
sádrokarton a papírové povrchy
• Je vhodná pro úpravu interiérů náročných na hygienu jako školy, jídelny,
zdravotnická zařízení apod.
• Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen
• Barva: extra bílá
• Balení: 4kg

2 D1-019
Akční sleva platí i pro ostatní barevné varianty výrobku.

-20%

6.400
120

5.

Eur/ks

akční cena, bez možnosti další slevy

EXIN EKO malířská barva se zvýšenou bělostí
a kryvostí
• Vodou ředitelná snímatelná a otěruvzdorná barva na vyzrálé omítky a betonové
povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokarton a papírové povrchy
• Je určena pro probarvování malířskými pastami
• Vhodná i pro úpravu interiérů náročných na hygienu, jako školy, jídelny,
zdravotnická zařízení
• Barva: bílá
• Balení: 4kg

2 D1-019

Akční sleva platí i pro ostatní objemy výrobku.

?

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

139.00
20

111.

Kč/ks
A

6

-20%

10.000
000

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

-20%

5.400
320

4.

Eur/ks

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

126.00
80

100.

Kč/ks
A

akční cena, bez možnosti další slevy
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-20%

4.880
904

3.

Eur/ks

AKCIE

akční cena, bez možnosti další slevy

-20%
AKČNÍ SLEVA
pla pro celý
sorment
prostředků
LIGNOFIX
?
INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

Maskovací páska RED CORE

Červená štětka na plochy YES 100 mm
•
•
•
•

štětka na plochy
mix štětiny
kovová spojka
plastová rukojeť

Akční sleva platí i pro další
varianty výrobku.

2 D2-007

32.00
60

25.

Kč/ks
A

-20%

• 19 x 50 mm / 80°C
• Jednotlivě balená s etiketou
• Zakrývací lepicí páska s krepovým nebo
hladkým papírovým nosičem, speciálně
určená na lakovací a malířské práce
• Určená na všechny ředidly i vodou
ředitelné barvy a laky

1.240
992

0.

2 D2-014

Akční sleva platí i pro další
varianty výrobku.

22.80
24

18.

Eur/ks

Kč/ks
A

akční cena, bez možnosti další slevy

-20%

0.885
708

0.

Eur/ks

AKCIE

akční cena, bez možnosti další slevy

Zakrývací HDPE fólie TARGET S10

Antistatická prachová utěrka NO DUST

• Zakrývací folie z HDPE, čirá
• Recyklovaná polyethylenová zakrývací
fólie k ochraně před špínou
• 4 x 5 m / 10 my

• Antistatická utěrka na prach,
impregnovaná lepicí umělou
pryskyřicí, bez silikonů
• 46 x 92cm

2 D2-016

25.00
00

20.

Kč/ks
A

-20%

0.970
776

0.

Eur/ks

2 D2-016

23.70
96

18.

Kč/ks
A

akční cena, bez možnosti další slevy
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-20%

0.920
736

0.

Eur/ks

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato nabídka je platná pouze pro firmy a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami spol. OKENTĚS, uvedenými na stránkách www.okentes.cz (sk).

Prostředky na ochranu dřeva
a nátěry na dřevo LIGNOFIX

Platnost od 1. 1. do 31. 3. 2020

AKČNÍ NABÍDKA

akční cena, bez možnosti další slevy
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Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato nabídka je platná pouze pro firmy a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami spol. OKENTĚS, uvedenými na stránkách www.okentes.cz (sk).

Platnost od 1. 1. do 31. 3. 2020

AKČNÍ NABÍDKA

AKČNÍ SLEVA
pla pro veškerý
sorment
kování BAJDA

Stavební vrut FISCHER FPF-ST YZP / 4 x 45/30 mm / T20

2 K254

• Vrut bez předvrtání POWER-FAST
• Povrchová úprava: zinek

43.80
92

Akční sleva platí i pro další varianty výrobku.

35.

Kč/100ks
A

-18%

1.

1.700
394

Eur/100ks

akční cena, bez možnosti další slevy

Fischer hmoždinka TB pro upevnění schodnic
k ocelové konstrukci

Fischer Hmoždinka TBB pro upevnění schodnic
do betonu

• Fischer hmoždinka pro upevnění schodnic
TB je řešení pro upevnění dřevěných
nášlapných stupňů na ocelové
schodišťové konstrukce
• Skládá se z těla hmoždinky z kvalitního
nylonu a vhodného šroubu
• Výška límce: 5mm
• Rozměr šroubu: 5 x 40mm
• Balení: 50ks

• Fischer hmoždinka pro upevnění schodnic TBB je řešení pro upevnění
dřevěných nášlapných stupňů na betonové schodišťové konstrukce
• Skládá se z těla hmoždinky z kvalitního nylonu a vhodného šroubu
• Utahováním šroubu se hmoždinka rozepře v betonu
• Následně se hmoždinka zalepí ve schodnici studeným lepidlem na dřevo
• Otvor ve stupnici: 14 x 25mm
• Otvor v betonu: 8 x 55mm
• Rozměr šroubu: 5,5 x 70mm

24.70
53

18.

Kč/ks

A

8

2 K231

-19%

Interiérové kování BAJDA

-25%

0.955
716

0.

Eur/ks

25.60

19.

20

Kč/ks

A

akční cena, bez možnosti další slevy
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-25%

0.990
743

0.

Eur/ks

akční cena, bez možnosti další slevy

ESTETIC 100 - 3D skrytý závěs pro těžké venkovní dveře / nikl satin

2 K197

Povrchové úpravy:

• Estetic 100 je nejpevnější závěs v naší nabídce
• Oboustranný (pravolevý) skrytý pant s krytkami
• Nosnost 100 kg na 2 závěsy při šířce dveří 900 mm!!!
• Nastavitelný ve 3 směrech
• 4 přední nacvakávací krytky + 2 zadní plastová pouzdra (na jeden

závěs) jsou součástí balení

Platnost od 1. 1. do 31. 3. 2020

AKČNÍ NABÍDKA

• Úhel otevření 180°
• Úspěšně testováno na 200 000 cyklů při hmotnosti dveří 100 kg
• Úspěšně testováno na 600 000 cyklů při hmotnosti dveří 80 kg
• Povrchové úpravy závěsů a krytek v barvách chrom satin, nikl satin,

bílá, a černá umožňuje použití v různých typech interiérů a exteriérů
• Certifikace: odolnost proti ohni dle EN 1634-2 - EI60

644.

Kč/ks

A

-20%

31.200
960

24.

AKCIE

Eur/ks

nikl satin
8054

akční cena, bez možnosti další slevy

chrom satin
8060

černá
9005

Akční sleva platí i pro další povrchové úpravy!

Magnetický zadlabací zámek FAB 190/140/BB
včetně seřiditelného protiplechu

Cylindrická vložka YALE 500/30+35, mosazná, 3 klíče

Jednozápadový, pravolevý zámek
Ovládání přes obyčejný klíč
Určeno pro interiérové jednokřídlové dveře
Otvory v bočních deskách o průměru 8mm
umožnují použití dvoudílného kování (rozetové)
• Protiplech je součástí dodávky
• Vysoká estetičnost, neviditelná střelka (při
otevření dveří)
• Magnetická střelka se automaticky vysune při
zavření dveží, při otevření se automaticky zasune

• Cylindrická vložka vhodná pro dočasné
uzavření objektu
• Systém 5 stavítek (zkrácený rozměr
27+27 pouze 4 stavítka)
• Varianty - oboustranné, knoflíkové,
jednostranné
• K dispozici rozměry od 27+27
do 50+50 mm
• Povrchové úpravy - leštěná mosaz
a kartáčovaný nikl
• Balení obsahuje 3 patentované
prodloužené klíče z mosazné slitiny
• Balení v krabičkách

Akční sleva platí i pro další
varianty výrobku.

Akční sleva i pro další varianty
cylindrické vložky.

•
•
•
•

347.00
48

291.

Kč/ks

A

-16%

13.400
256

11.

137.00
75

102.

Eur/ks

Kč/ks

A

akční cena, bez možnosti další slevy

UNIFAB protiplech dvouzápadový levý nebo pravý
•
•
•
•

bílá
9016

Protiplech 2-západový - pravý, levý
Povrch zinkován, opatřen bílým chromátem
Určen pro zadlabací zámky s roztečí 72 mm a 90 mm
Použití pro jednokřídlové nebo dvoukřídlové dveře

2 K224

-25%

2 D2-031

5.300
975

3.

Eur/ks

akční cena, bez možnosti další slevy

Dveřní zavírač DC300 bez ramínka, stříbrný
• Rozsah sil EN 3-6
• Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře

2 K228

Akční sleva platí i pro další vybrané zavírače ASSA ABLOY.

DC120

DC300
D140

31.80
71

26.

Kč/ks
A

-16%

1.230
033

1.

Eur/ks

1640.00
00

1148.
A

akční cena, bez možnosti další slevy

WWW.OKENTES.SK

Kč/ks

-30%

63.500
450

44.

Eur/ks

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato nabídka je platná pouze pro firmy a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami spol. OKENTĚS, uvedenými na stránkách www.okentes.cz (sk).

805.00
00

akční cena, bez možnosti další slevy
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Platnost od 1. 1. do 31. 3. 2020

AKČNÍ NABÍDKA
Šroubovací nářadí WERA

-17%

Wera je jedním z mezinárodních špičkových výrobců
šroubovacího nářadí. Již více než 70 let se firma Wera
soustřeďuje na vývoj a výrobu šroubovacího nářadí. Zaměření na
šroubovací nářadí bylo důsledně dodržováno a tím se firma Wera
stala celosvětově uznávaným výrobcem. Příkladem toho jsou
špičkové kvóty dodávek, vnější a vnitřní služba orientovaná na
zákazníka a v neposlední řadě vynikající hodnocení od
profesionálních uživatelů. Výrobky Wera vyrábí na
Českomoravské vrchovině závod Wera Werk s. r. o. Bystřice nad
Pernštejnem. Založeno v roce 1995.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato nabídka je platná pouze pro firmy a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami spol. OKENTĚS, uvedenými na stránkách www.okentes.cz (sk).

AKČNÍ SLEVA
pla pro široký
sorment
nářadí WERA

2 K267 - 271

WTR – vyrovnávací úhlová svěrka pro dveřní zárubně

TFM-2K svěrka pro dveřní zárubně vyrovnávací BESSEY

• Pro čistě upevněné a stabilizované rohy zárubní

• Smysluplný doplněk k rozpěře dveřní zárubně BESSEY TU

• Přesná montáž v úhlu 90°

• Pro rychlé a přesné vyrovnání a připevnění dveřních zárubní
• Přednastavitelná dráha: 35 mm
• Vyložení: 70 mm

2 K274

1820.00
60

1328.
A

10

Kč/ks

-27%

70.500
465

51.

Eur/ks

2 D1-026

680.00
40

496.

Kč/ks

A

akční cena, bez možnosti další slevy
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-27%

26.400
272

19.

akční cena, bez možnosti další slevy

Eur/ks

1810.00
80

1592.

Kč/ks

A

3900.00
80

70.000
600

61.

-12%

Eur/ks

2 K309

3880.00
40

Kč/ks

A

-12%

Kč/ks

A

-12%

151.000
880

132.

Eur/ks

akční cena, bez možnosti další slevy

2 K309

Kombinované kladivo KH 5-40
Charakteristické parametry
• Max. energie jednotlivého úderu (EPTA): 7.1 J
• Max. počet příklepů: 2800 /min
• Jmenovitý příkon: 1100 W
• Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem: 40 mm
• Ø vrtání zdiva vrtacími korunkami: 105 mm
• Počet otáček při volnoběhu: 620 /min
• Upínání nástroje: SDS-max
• Průměr upínacího hrdla: 61 mm
• Hmotnost bez síťového kabelu: 7.1 kg
• Délka kabelu: 4 m

Charakteristické parametry
Šířka hoblovací plochy: 82 mm
Nastavitelná hloubka hoblovací plochy: 0 - 2.6 mm
Maximální hloubka drážky: 9 mm
Počet otáček při volnoběhu: 17000 /min
Jmenovitý příkon: 620 W
Odevzdaný výkon: 360 W
Otáčky při jmenovitém zatížení: 11200 /min
Hmotnost bez síťového kabelu: 2.7 kg
Délka základny hoblíku: 295 mm
Délka kabelu: 4 m

3414.

3432.

akční cena, bez možnosti další slevy

Hoblík HO 26-82
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 K309

Úhlová bruska WE 22-230 MVT
Charakteristické parametry
• Ø brusného kotouče: 230 mm
• Jmenovitý příkon: 2200 W
• Odevzdaný výkon: 1500 W
• Počet otáček při volnoběhu: 6600 /min
• Otáčky při jmenovitém zatížení: 4600 /min
• Točivý moment: 14 Nm
• Závity vřetena: M 14
• Hmotnost bez síťového kabelu: 5.8 kg
• Délka kabelu: 4 m

Charakteristické parametry
• Ø brusného kotouče: 125 mm
• Jmenovitý příkon: 850 W
• Odevzdaný výkon: 520 W
• Počet otáček při volnoběhu: 11500 /min
• Otáčky při jmenovitém zatížení: 7000 /min
• Točivý moment: 2 Nm
• Závity vřetena: M 14
• Hmotnost bez síťového kabelu: 1.8 kg

150.000
000

132.

Eur/ks

10430.00
40

9178.

Kč/ks

A

akční cena, bez možnosti další slevy
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-12%

404.000
520

355.

Eur/ks

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato nabídka je platná pouze pro firmy a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami spol. OKENTĚS, uvedenými na stránkách www.okentes.cz (sk).

2 K309

Úhlová bruska W 850-125

Platnost od 1. 1. do 31. 3. 2020

DOPRODEJ

akční cena, bez možnosti další slevy
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Platnost od 1. 1. do 31. 3. 2020

SEZNAMKA
Při nákupu nad 4 000,- Kč / 150,- € bez DPH
TEKAPUR 2K spray - dvousložková
pěna (2K foam), 400ml, 1ks

Nemrznoucí kapalina do
ostřikovačů -20°C, 5l, 1ks

2 K145

Stavební lepicí páska Schuller X-WAY,
tkaninová, stříbrná, 1ks (48mm x 50m)

2 K194

Je dvousložková polyuretanová pěna,
která nepotřebuje pro vytvrzení vzdušnou vlhkost.

2 D2-015

Ochranná lepicí páska odolná proti povětrnostním
vlivům s pevným nosičem a přesto lehce odtrhnutelná.

Zimní směs do ostřikovačů s bodem mrazu -20°C.

Při nákupu nad 8 000,- Kč / 300,- € bez DPH
FIS VL 300 T High Speed
- chemická vinylesterová malta - zimní,
šedá, 300ml, 1ks

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato nabídka je platná pouze pro firmy a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami spol. OKENTĚS, uvedenými na stránkách www.okentes.cz (sk).

2 D2-023

Je dvousložková chemická malta na bázi vinylesteru
vhodná pro rychlý postup prací za mrazivých teplot.

YALE 500/30+35 - Cylindrická vložka,
kartáčovaný nikl, 1ks

2 K305

2 D2-031

Pro ochranu rukou proti povrchovému mechanickému
působení a slabě agresivním čistícím prostředkům.

Cylindrická vložka vhodná
pro dočasné uzavření objektů.

Při nákupu nad 12 000,- Kč / 450,- € bez DPH
MAG-XT vysoce kvalitní
magnetický metr, délka 5m, 1ks

Vzduchový vymezovací klín
WINBAG CONNECT, do 135kg, 1ks

2 D2-036

2 D2-035

LIGNOFIX Polyuretanový
dvousložkový lak, mat, 0,75l, 1ks

2 D1-022
PATENT
OVANÝ
SYSTÉM

Oboustranný potisk pro snadnější měření.
Magnetický háček.

Pracovní rozpětí 2 - 50 mm.
5 WINBAGŮ uzvedne až 450 Kg!

Je určený k transparentním nátěrům korku, dřeva,
dřevovláknitých desek, překližek v interiéru i exteriéru.

Formou SEZNAMKY Vám představujeme položky našeho sortimentu, které můžou být pro Vás užitečné, a které můžete získat za symbolickou 1Kč/0,1€,
pří jediné podmínce. A to je přesáhnout níže uvedený finanční limit při uskutečněné fakturaci objednávky ve vašich cenách. Seznamka není
povinná, není ji možné nahradit finančně ani zpětně nárokovat. Neposkytuje se v případě pohledávek po splatnosti. Vyprodaná položka se
nahradí jinou uvedenou položkou ve stejné nebo nižší kategorii. Doručení vybrané položky nesmí zvýšit náklady na balení, expedici nebo doručení.

P

Pevná cena bez možnosti dalších slev.
U takto označeného zboží nebude uplatněna jakákoliv další sleva.

A

Akční cena.
U takto označeného zboží nebude uplatněna jakákoliv další sleva.

?
INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

CZ

Individuální přepravné.
U takto označeného zboží bude odběrateli cena přepravy sdělena
našim obchodníkem.

Vysvětlení k označení stránky v katalogu či Dodatku:
Na uvedené straně uvádíme technické informace, tabulka specifikuje rozměry,
velikosti či balení.
Vzhledem k časté, obvykle Q aktualizaci jsou uvedené ceny neplatné.
Aktuální ceny pro I.Q 2020 sledujte na www.okentes.cz resp. www.okentes.sk
2 K151 Označení strany v Katalogu 2018.

2 D1-022
2 D2-031

Dostupné pouze v ČR.

Označení strany v Dodatku Katalogu ze 17. 11. 2018.
Označení strany v Dodatku č.2 z 1. 11. 2019.
Označení produktů, vhodných pro prodej v maloobchodním prodeji.

Sídlo: Valašské Meziříčí

Pobočka: BRNO

Pobočka: PRAHA

OKENTĚS Slovakia s.r.o.

Hemy 920, Krásno n. Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí

Kulkova 4001/4
615 00 Brno 15 - Židenice

Radlická 1305/69
150 00 Praha - Smíchov

Žitná 8623/7A
010 01 Žilina

Pracovní doba
Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

Pracovní doba
Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

Pracovní doba
Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

Pracovní doba
Po – Pia: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 571 751 571
fax: 571 751 599

tel: 548 226 060
fax: 548 216 050

tel: 257 951 480
fax: 257 951 481

tel: 041/5008022-3
fax: 041/5008024

777 777 999
mail: okentes@okentes.cz

gsm:

777 777 990
mail: brno@okentes.cz

gsm:

777 777 997
mail: praha@okentes.cz

gsm: 0905/887720-1
mail: okentes@okentes.sk

gsm:
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Jednorázové nitrilové
rukavice BARBARY
velikost XL, modré, 1 balení (100ks)

WWW.OKENTES.CZ

dne 3. 2. 2020

OTEVÍRÁME
novou pobočku

v OSTRAVĚ

WWW.OKENTES.SK

