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STANLEY 3>{9,-
. Rozkládací pojízdný box, samostatně přenositelný box

i zásuvky
. Horní 1 9" box má jednu zásuvku, je uzamykatelný
r prostřední díl se skládá z mělké a hluboké zásuvky
. spodní díl poskytuje dostatečný prostor

např. pro elektro nářadí
. odolná hliníková teleskopická rukojeť

umožňuje nastavení do několika výšek
. u zásuvek jsou použity kuličková ložiska
. velmi odolná 7" kolečka usnadňují průchod terénem

. Nosnost 35 kg
r 49x89x35cm

3 799,-

STANLEY
r=rŇiÍ§'7lxl 2X9,-

o

a

a

a

o

a

21 x112" 6hranná hlavice 8 - 34 mm

1 l7" ráčna, 1 20 zubů

1/2" prodlužovací nástavce 75 a 250 mm

1/2" kardan, nástavec na vratidlo

6hranné hlavice s chromovaným matným povrchem

Odolný kufřík s kovovou přezkou

l\

ř
-fi

2599,-

STANLEY iýg,-
. vyjímatelný organizer pro přenášení drobného nářadí

. 2/3 vellkost vyjímatelné přihrádky na nářadí

. "V" žlábek ve víku pro založení |atí, trubek apod.

při řezání
. 65 l užitného prostoru
. 62 x 43 x 38 cm, nosnost 35 kg

1649,-

STANLEY@ ROLL|NG WORKSHOP S BOXEM A ZÁSUVKOU
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FatMax@ 1I2, 26DiltuÁ SADA HtAvlc

porizDuÝ gox NA NÁŘADI s oRGANlzÉREM
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STANLEY
ETFir§ílT5:il zXg,-

a

O

a

a

a

a

Profesionální voděodolný pojízdný box s IP54

Kombinace po|ypropylenového boxu s kovovými doplňky,

např rukojeť a přezky

Velká kolečka (7") pro dobrou průchodnost terénem

Kovová poutka u přezek pro možnost připoutání dalšího boxu

popruhem

Přenosná přihrádka na drobné nářadí

90 | užitného píostoru, nosnost 50 kg

2799,-

STANLEY tXg,- Robustní konstrukce odolávající velkému zatížení

Vyrobeno ze strukturovaného plastu

Velká odolná kovová rukojeť

Snadné uvolněni vrchního organizeru

a

a

a

oí 099,-

STANLEY
E'lFirMrIxI 1X9,-

. konstrukce ze strukturovaného p|astu - velmi odolná i při nízkých

teplotách
. kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem
. vyjímatelná přihrádka na drobnější nářadí
. ochrana obsahu před vodou je zajištěna díky pryžovému těsnění

pod víkem boxu
. lP53

999,-

STANLEY a

a

a

a

a

Boxy na nářadí s přezkou One Hand Operation

Odolná robustní konstrukce

Ergonomická rukojeť pro pohodlné přenášení boxu

Výjimatelná vnitřní přihrádka pro ukládání malých předmětů

0rganizer ve víku boxu

KódIropisIceníkIntce
1-19-216 l ,n x 22 x 16 cm l ,4 | ln,-

1 19 217 l on x27 r24cm I uí | oso,

1-19-218 | oo x 28 x 26 cm l y{ | ass,

FatMax@ PRoFEstoNÁLNí PoJizDNÝ gox

hI
f*,
24, DiLENsKÁ pŘEpRAvKA s vRcHNiM oRcANlzÉnrrvl

FatMax@ 23" PRoFEsloNÁLNÍ voDorĚsruÝ Box NA NÁŘADí

t-;rr
STANLEY@ BOXY NA NÁŘADÍ
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STANLEY . kovové přezky
. 2 organizery na šroubky a vruty ve víku
. vyjímatelná přihrádka
. očko pro visací zámek (zámek a nářadí nejsou součástí dodávky)

Kód

1 -92-064

] 92_065

1 -92_066

Popis

32x18x13cm

41X20X19cm

49X26X25crn

ceník

*rr,
.46{,

.blÍ,

Akce

239,

1qq

549,-

STANLEY

STANLEY
ET5íilílT§lr ýdp,-

. vyjímatelné přihrádky i rozdě|ovače

. průhledné nerozbitné víko uzamyká přihrádky a chrání jejich obsah před vysypáním

. S kovovými přezkami, vodotěsné (lP53)

První orqanizer s 12 výklopnými přihrádkami

Velká ergonomická rukojeť

Boční přezky pro možnost připolení dalšího organizeru,

např 1-97-517 apod.

Nosnost organizeru 7 kg
1299,-

Kód

1 91-511

1 _97_5 ] 8

Popis

43x33x7cm

43x33xllcm

Ceník

]}ťrt
Akce

699,-

7qq _

STAN LEY
r=nFí§?lTxr 1X9,- Vyroben z odolné tkaniny s hustotou 600 vláken

Vstřikované dno z polypropylenu

Ramenní popruhy a zadní strana batohu polstrovány

prodyšným materiálem

0ddělená, vyztužená přihrádka pro uložení notebooku,

elektronářadí, apod,

36 x 46 x 27 cm, nosnost 20 kg

1 599,-

a

BoxY NA NÁŘAD| 2000

FatMax@ PRoFEslotuÁrruÍ oRGANlzERY

FatMax@ oRGANlzER s vÝrlopruÝul pŘltlRÁDKAMl

FatMax@ BATOH run ruÁŘnoi



STANLEY
E7F5ir§r7T§rr

STANLEY
Eřlrnm:l

2>(9,-
a

o

o

o

o

a

a

a

Dvojité boční otevírání - umožňuje oddě|ení materiálu, nářadí atd.

Ochranný materiál odolný proti vlhkosti na bocích brašny

Vstřikované dno z po|ypropy|enu chrání před vlhkostí a znečištěním

Pevná kovová rukojeť pro bezpečné přenášení

Vyrobena z odo|né tkaniny s hustotou 600 vláken

Velml pevná a odo|ná rukojeť s ergonomickým pryžovým opláštěním

Odolný nylonový kryt schránky na piIku ocasku se zajištěním pomocí

suchého zipu

Opryžovaná poutka pro připevnění vodováhy
Vnitřní pružná oka pro uložení nářadí

Vstřikované dno z polypropylenu

47 x35 x 20 cm, nosnost 20 kg

1 899,-

D{9,-

1149,-

STANLEY §Ň,-
a

a

a

a

a

Vyrobena z odolné tkaniny s hustotou 600 v|áken

Snadný přístup k u|oženému nářadí

Řada vnitřních a vnějších kapes

Nastavitelný ramenní popruh

40 x 28 x 23 cm, nosnost 1 5 kg

639,-

STANLEY Xqs,-
. Pevná konstrukce udrží v páru až 450 k9
. Nízká hmotnost zaručuje snadné přenášení a přepravu
. Integrovaný ,,V" žlábek pro přichycení materiálu
. Neklouzavé horní podložky zaručují bezpečnost a zajištění při práci
. Boční závěs pro u|ožení kabe|ů
. podstavecje vybaven policí pro uložení ručního nářadí
. Pracovní výška: B0 cm
. Hmotnost:6,3 kg

1 699,-

FatMax@ BRAŠNA PRo INSTALATÉRY

FatMax@ oTEvŘENÁ pŘrpnAvKA run ruÁŘnoi

STANLEY@ 16" BRAŠNA

sKLÁDAcí poosrnvEc NA ŘrzÁruí (pÁR v BAtENi)
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STANLEY . Ergonomické plastové pp pouzdro
. Blokovací zámek měřicí pásky
. spona pro upevnění na opasek

Kód

1,30-487

1_30-497

1 _30_457

Popis

3mx12,7mm

5mX]9mm

8mX25rnm

Ceník

_:g*

)84
)5í

Akce

89,

1 39,-

219,

STANLEY . pogumované ergonomické pouzdro
. oboustranná měřicí páska s lakovaným povrchem

. Odnímatelný magnet z háčku

. zvětšené blokovací tlačítko pro lepší kontro|u při práci

. kovová karabina pro připnutí

Kód

STHT0,361 2,1

sTHTO_36] 1 7

STHTo 361 1 8

Popis

lMax3mx]9mmsmagnetem

|\4ax 5 m x 25 mm s magnetem

N,4ax 8 m x 25 mm s magnetem

Ceník

.zvr
}Ú
}r(

Akce

219,-

269,-

lfo

STANLEY Nárazuvzdorné, velml odolné plastové ABS pouzdro

Perforace na zadní straně pouzdra umožňuje čištění měřicí pásky

P|astová páska zesílená skelnými vlákny pro zvýšení přesnosti měření

Měřicí páska je elektricky nevodivá, chráněná vůči UV záření

Měřicí páska je opatřena omyvatelným PVC povlakem pro de|ší životnost

Stupnice dílkovaná p0 2 mm

1iída přesnosti l||

a

a

a

a

a

a

a

,\ 
"\

/6^ Kód

0 34-295

0_3 4_2 96

0,34-291

Popis

10mx12,7mm

20mX12,7mm

30mx12,7rnm

Ceník

;*
}Ň
.Akí

Akce

]]o

219,-

349,,

STANLEY . Návin9mšňůry
. Převod k|ičky 3:1

. Velmi odolné pogumované ABS tělo

. Integrovaná spona na Opasekffi
f;}n

Kód

STHT0,47 ] 47

sIBI0-41 244

Popis

lajnovací šňůra 9 m

sada s křídou,9 m

Ceník

)s{
p{

Akce

1 59,_

100 ,

svlNovAcí urrnY STANLEY@

svlNovAci uernY MAx § MAGNETIGKÝM nÁČrrrvl

pÁsun uzAvŘENÁ s pnsTovou pÁsrou METRIcKÁ

.h

tAJNovAcí ŠŇůnn g rvl



STANLEY
E'lFirirýlxl }d-

. Posuvník na dvě čepe|e
o lntegrovaný zásobník na náhradní čepele
. vysoká torzní odo|nost konstrukce
. Nožové plátkysoučástíba|ení: 2x 1] 700, 2x 11-9B3299,-

ý4-
a

a

Velmi odolná a pevná hliníková konstrukce

Kovová vodítka čepe|e z nerezové oceli

129,-

sTANLEY . velmi odolná kovová konstrukce
. snadná výměna čepele bez použití da|ších nástrojů

Kód

0-1 0 095

0-10_018

Popis

Kovo\^i nůž |nter|ock" pro od|amovací čepele 9 mm

Kovoriý nůž lnter|ock: pro odlamovací čepe|e 18 mm

Ceník

)rí
pí

Akce

169,

] 99,

STANLEY a

a

Snadná výměna čepele

Bezpečnostní držák pro odlomení čepeIe

Kód

0,1 0,1 5 1

1_10_1 51

0,1 0_i 50

l -10_,l 50

Popis

P|astový nůž pro od|amovací čepele 1 8 mm

Plastol,ný nůž pro od|amovací čepele 'l8 mm

Plastový nůž pro odlamovací čepele 9 mm

Plastor,ný nůž plo odlamovaci čepele 9 mm

cenik

.kí

.u1

.b(
_§(

Akce

69,,

69,_

Aa

49,-

STANLEY
r=řTfir§ínxl tr{-

. Čepel z nerezové oceli 350 mm a tloušťce 2 mm

. Dva typy ostří na čepeli pro snadný řez různých izo-
Iačních materiálů

. Bimateriálová rukojeť s otvorem pro zavěšení399,-

FatMax@ DvouptÁrrovÝ zAsouvAcí ruŮŽ

FatMax@ nŮŽ s oDLAMovAci črprlí

KovovÉ NoŽE lNTERLocK@ PRo oDLAMovAcí Črpru

PLAsTovÉ ruoŽr PRo oDtAMoVAcí Črprlr

FatMax@ ruŮŽ run lzoLAcE

,, ilil; I)
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STANLEY
rE7lFiíilrBxr

O

a

O

Libely s 20% zvětšovacím efektem

Zesí|ená kombinovaná konstrukce s výztuhami

Libe|y nejpřesnější ve své kategorii zajišťují

přesnost měřenív B rovinách, +l0,5 mm/m

Kód

0-43-611

0,43-625

0_43,63 7

0_43-649

0-43 619

Popis

magnetická,400 mm

magnetická,600 mm

magnetická, 900 mm

magnetická, 1200 mm

magnetická, 2000 mm

Libely

2

3

3

3

3

Ceník

W
.9]gi
y4í,

PÓ,
l24Í,

Akce

699,,

B49,-

ooo -

1149,-

1 599,-

STANLEY
EnFíir7Tril W-

o

a

a

a

2 fixní libe|y a '] otočná v rozsahu 360'
Střední |ibela se zvětšovacím efektem pro snadnou kon-

trolu polohy bublinky

2 velmi siIné magnety zapuštěné do základny

Nárazuvzdorné koncovky l dorazy chránící vodováhu

při náhodném pádu
pevná hIiníková konstrukce

529,-

STANLEY . Rychle schnoucí a vodě odolný inkoust vhodný na téměř všechny povrchy
. k dispozici v barvě černé, červené, zelené a modré
. Trvalé značení na všech typech materiálů, jako je beton, kov, dřevo, potrubí apod.
. Jemný hrot popisovače
. velikost popisovače B cm

K
23,-

STANLEY Vhodné pouze pro práci u sádrokartonových konstrukcí

Automatická kalibrace

Vyhledává dřevěné i kovové materiály do hloubky '19 mm

Vyh|edává kabe|y pod napětím do hloubky 51 mm

Zvuková a LED slgnaIizace při nalezení kabelů

Přesné zaměření středu sloupků

Dodáváno včetně baterií (2x AAA)

a

a

a

o

o

a

a

599,-

FatMax@ voDOvÁHy

FatMax@ PRO BOX TORPEDO

6-!
lrat

E§§*!. l\
-

PERMANENTNi MlNl PoPIsovAČ s lruruÝm nnoTEM

PODPOVRCHOVÝ VYH LEDÁVAČ 51

STANLEY

o

a

NovÉ



STANLEY . vhodné pouze pro práci u sádrokartonových konstrukcí
. Automatická kalibrace
. VyhIedává dřevěné i kovové materiály do hIoubky (25, resp.38 mm)
. Vyh|edává kabely pod napětím do hloubky 51 mm
. Zvuková a LED signaIizace při nalezení kabe|ů
o přesné zaměření středu sloupků
. Dodáváno včetně baterií (2x AAA)

sTANLEY 699,-

STANLEY a

a

a

a

Vysoce odoIné topůrko vyrobené ze sklolaminátu

Extra pevné spojení h|avy k|adiva s topůrkem

0pláštění chránící topůrko před přeražením při chybně vedeném úderu

Bimateriálová rukojeť pro pohodlnělší práci

Kód

sTHT0-51 906

sTHTO,5 ] 907

STHT0,5 1 908

sTHT0_ 5 ] 909

5THT0 51910

Popis

Kladivo D|N, 200 g

Kladivo DlN, 300 g

Kladivo DlN, 500 g

K|adivo DlN, 800 g

K|adivo DlN, ]000 9

ceník

)4
.44-

-4sí
)4
.6ťí

Akce

339,_

349,_

399,,

419,

51 9,

STANLEY

STANLEY

M- . V souladu s normou DIN 7239
. Plochá, čtvercová úderná p|ocha

. lntegrovaný magnet pro přidržení hřebíku

k jeho zaseknutí do dřeva
. Úderná plocha kladiva je z popuštěného materiálu

pro vyšší pevnost a bezpečí
. válcové chromované topůrko oválného průřezu

pro vysokou pevnost a odolnost

a

a

a

a

Teleskopický fotografický stativ se třemi nohami

a středovou tyčí

Lehká konstrukce z odolného hIiníku a pevných plastů

Středová tyč osazená naklápěcí hlavicí se vysouvá
pomocí plastové kIičky

Lasery s 1/4" závitem |ze použít upevněné k naklápěcí

hIavici

Odolné p|astové svorky a komponenty

Integrovaná libela

Te|eskopické nohy Ize zajistit v požadované po|oze

Výška 60 - 1 50 cm

499,-

tr{-
a

a899,-

PODPOVRCHOVÝ VYH LEDÁVAČ SZ

STANIEY@ KLADIVA DlN

F
I

TESARSKE KtADlvo STEEIMASTER 600G s MAGNETEM

TP2 TEtEsKoPlcKÝ sTATlv



STANLEY o pilový list z kvalitní oceli s kalenými zuby
. ocelový rám odoIný vůči kroucení a ohýbání

Kód

1-15_379

] - 1 5,368

1 -,l 5-403

Popis

0b ouková pi|a na v hké dřevo 530 mm

Ob|ouková piIa na v|hké dřevo 610 mm

Ob|ouková pL a na v|hké dřevo 750 mm

Ceník

)2í

"}í)-qi

Akce

1 89,

199,

2a9,-

STANLEY ,Ň"- . Tvar oblouku rámu umožňuje řezání do velké hloubky
(např klád o velkém průměru)

. Součástí dodávky je 1 plátek na dřevo a ] na kov

. Rukojet chrání ruku před úrazem, odřením apod.

. Délka pilové |istu 300 mm
229,-

STANLEY X- Robustní celokovový rám

Napětí pilového liStU 100 k9

Hloubka řezu až 1 10 mm

o

a

o

179,-

{

STANLEY
EllFir§í7Bxr M- . 8 TP| - počet zubů na palec

. |vložnost uzamčení čepele ve 3 pozicích

(90','i35'a 180')
. zuby broušené do 3 vrcholů339,-

STANLEY
l=n5ir§il;t§_ Ň,- . Čepovka pro přesné řezání včetně ozdobných lišt, rybi-

nových spojů, vyřezávání apod.
. zesílený hřbet pilového listu pro vysokou tuhost a zajiš-

tění rovného řezu
. vyhnutá vyjímate|ná rukojeť usnadňuje práci v omeze-

ném prostorU
o Nová ergonomická rukojeť cushionGrip

10

229,-

OBLOUKOVÉ PILY NA VLHKÉ OŘEVO

oBlouKovÁ MlNl PltA NA DŘEVo A ŽELEzo

PIIKA NA ŽELEZO S REVOLVEROVOU RUKOJETi

FatMax@ sKLÁDAcí HIKA

FatMax@ Čepovrn s VYHNUToU RUKoJETí

sTANlEY
13,í4,, ffi
l0./2s



STANLEY
r=rTFir§rnxl >(- Dřík vyrobený z chrom-vanadové oceli

Pískovaný hrot

Sada obsahuje: paralelní 3,5 x 75;4 x 100;

5,5 x '125 mm, Ph 0; 1; 2629,-

STANLEY
fElE-íilrl!§T

. 0bsah sady 0-65-441 : Plochý paralelní 2,5x50 mm; 3,5x75 mm; 5,5x1 50 mm;

Phillips Phlx100 mm; Ph2x125 mm;Volt-tester
. 0bsah sady 0-65-443: Plochý para|elní 2,5x50 mm; 3,5x75 mm; 5,5x150 mm;

Pozidriv Pzlx100 mm;?z2x125 mm; Volt-tester

,ffii Kód

0 65 441

0,65-443

Popis

6ks

6ks

ceník

)]4yr
Akce

699,,

699,_

STANLEY

STANLEY

sTANLEY
En5irŇ'lTr_

><-
. Bity délky 25 mm
. Sada obsahuje nejpoužívanější blty: plochý, Ph, Pz, Torx,

imbus
. Upínací držák bitů HexM x HexF

Bity délky 25 mm

Sada obsahuje: ploché, Ph, Pz, Torx, imbus bity

|Vagnetický držák bltů HexM x HexF

a

a

a

a

Nastavitelná sponkovací síla v závislosti na typu

materiálu

Snadný přktup pro rychIou výměnu a doplnění sponek

Kontrolní okénko stavu sponek

Dodáváno včetně sponek

Pro sponky typu A 6 - 'i4 mm sponky na kabely typ 7

(12 a 14 mm), kolářské hřebíčky typu ] a 9 (15 mm)

449,-

><,-

199,-

}<,-

749,-

11

FatMax@ 6DíLNÁ sADA šnousovÁrŮ

FatMax@ soínÉ sADy lzolovAruÝcn šnounovÁrů

1l4, 61oínÁ SADA BlTŮ

1l4, 1gDinÁ SADA BlTŮ

!

TR4o0 FatMax@ tD sPoNKovAci KLEŠTĚ 4 v 1



3W . Obsah sady: multibitový šroubovák; 33dílná sada bitů
(25 mm): PhO; Ph1 (2x); Ph2 (2x); Ph3;

p|ochý 3; 3,5,, 4,5,5; 5,5; 6; 7 mm; Torx T5;T6;T7;I8;
T 1 0; T 1 5; T20; I25;I27 :I30;I 40;

šestihranné 1 l16" ; 5l64" : 3l32" ; 1 18", 5132" ; 3l16",,

1l4",5116",,9132"

249,-

STANLEY a

o

Chromovaný, leštěný povrch hlavic

Ráčna s přepínací páčkou, 72zubů (5'zpětný krok)

Kód

STlVT82666,0

5TlVT82670 0

STl\lT82671 0

Popis

1 1 dí]ná sada 1 /4" ráčny s 1 2hrannými hlavicemi

1 1 dílná sada 3/8" ráčny s 1 2hrannými h|avicemi

10dí|ná sada 112" áčny s 12hrannými hlavicemi

ceník

,H1
)r4
:N-

Akce

499,.

599,_

699,-

STANLEY . chromovaný, leštěný povrch pro vyšší odolnost proti korozi
. 1 2hranné očko vyhnuté o '1 5"
. Ráčna v očku umožňuje práci bez nutnosti sejmutí klíče z matice
. praktický plastový držák
. vyrobené z chrom-vanadové oceli
. STMTB2842-0: 8; 1 0; 1 2; 13; 14; 1 7; ] 9 mm
. 5TMT82843-0: 8; 9;'10; 11; 12, 13; 14,, 15; 16; 17; 18; 19 mm

Kód

STfulT82842_0

5Tl!1T82843,0

Popis

7dí|ná sada očkoplochých k|íčů (8 1 9 mm)

1 2dí|ná sada očkoplochých k|íčů (8 1 9 mm)

ceník

y:zE,

Akce

qoo

qqq .

STANLEY . chromovaný, leštěný povrch pro vyšší odolnost proti korozi
. Ráčna v očku umožňuje práci bez nutnosti sejmutí k|íče z matice
. píaktický plastový držák
. vyrobené z chrom-vanadové oceli
. STMT82846-0: 8; 10; 1 2: 13; 14: 17; 'l9 mm
. 5TMT82847-0: 8; 9, 'l0; 11;12,,13;14:15;16;17; 18; 19 mm

34DiLNÁ SADA NÁSTAVGE s BITY

^-)

SADY 12HRANNÝcH nnvlc 1l4, ,3l8" A1l2,

SADY OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ

3

sADy nÁčruovÝcn očroplocHÝcl rličŮ

STANLEY
Stanley Black&Decker Czech Republic, s, r. o.

Túrkova 2319l5b
149 00 Praha 4
česká Republika
tel.: +420 261 009 772
fax: +420 261 009 784
e-mail: marketing-cz@stanleyworks.com

Fotografie se nesmí kopírovat ani jinak pub|ikovat bez předchozího souhlasu.

Stan|ey si vyhrazuje právo na změny výrobků bez předchozího upozornění.

Za tiskové chyby neručíme.

-€,.H
Kód Popis Ceník Akce

sTN,lT82846 0

5TlVT82847_0

7dí ná sada ráčnových klíčů (8 - 19 mm)

12dílná sada ráčno{ch kličů (8 ]9 mm)

Faí,
Lrlí,

1 399,

2 599,-


