
obráběcí práce  ●  CNC obrábění
  ●  zámečnické práce  ●  výroba nářadí

prostřihování, tváření na výstředníkových a hydraulických lisech

Hliníkový profil 45x50mm 120,00 kč / m

DOD - hliníkový držák pro kombinované šrouby 15,40 Kč

KU – nerez krajní úchyt (výška dle panelů) 15,40 Kč

ALS – hliníková spojka pro profil se šrouby 66,00 Kč

TR – nerezový střešní držák pro trapézový plech 130,00 kč

TRV– nerezový střešní držák vysoký 110,00 kč

SU-V – hliníkový středový úchyt 11,00 Kč

SU – nerezový středový úchyt 16,50Kč
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H2/1 – Nerezový hák jednoduchý 77,00 kč

HCS3 – Nerez. kombi. střešní hák 185,00 kč 
   výškově stavitelný

HCS4 – Nerez spec. střešní hák 100,00 kč
  výškově stavitelný

HZ1 – Nerez střešní hák základní 130,00 Kč

KVSKŠ – nerez kombi šroub se s  28,00 Kč
      koncovým šestihranem

VDT – vrtut do dřeva s talířovou hlavou, 4,95 Kč
 žlutý zinek 

1 – nerez šroub s válcovou hlavou a 4,40 Kč  (M8x35)
      vnitřním  šestihranem 4,40 Kč  (M8x40)

5,83 Kč  (M8x60-65)
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V – nerez šroub s nízkou zaoblenou hlavou 4,95 Kč

T – nerez T šroub s plochou hlavou (M10x25) 9,46 Kč

M – nerez šestihraná matice 2,53 Kč

ZT – závitová tyč dle délky

ML – nerez samojistná matice s polyamid. 3,41 Kč
          vložkou

KM – nerez kladívková matice 15,00 Kč

PTG – podložka s těsnící gumou 4,62 Kč
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