
Nepropásněte přicházející akční nabídku

Listopad 2020
Akce

akce platná od
9.11. ~ 27.11. 2020

Za objednávku letákového zboží nad 5000,- 
od nás obdržíte poukázku LIDL v hodnotě 250,- Kč

Svářečka polyfúzní digitální
•  příkon 800 W, napětí: 220V / 50Hz
•  regulace teploty: 20 - 300°C
•  matice 6ks: 20 - 63 mm
•  krytí: IPX4

108478   ZTHJ-63
108479-485   nástavce D20-63

Vozík přepravní 200 kg
•  přední kola otočná o 360 stupňů
•  ložná plocha: 910 x 610 mm
•  sklopná rukojeť
•  max. nosnost: 200 kg
•  výška vozíku: 890 mm

109092   HJ3001

106085   SW-E40
106086   SW-E60
106087   SW-E80
106088   SW-E100

Dálkoměr laserový
•  dosah 40 m, automatické podsvícení
•  měření vzdálenosti, plochy, objemu
•  přesnost měření ± 2 mm
•  balení bez baterie

Gola sada 1/4", 34 ks
•  1/4 hlavice 12 kusů
•  ráčna 72 zubů (přepínací páčka), adaptér
•  vratidlo 115mm, kardan, prodloužení
•  nástavec s rukojetí 
•  nástavce bity 12ks
•  šestihran 3ks

102516   sada 34 ks

107999   Kufr s nářadím

Kufr Al s nářadím, 109 ks
•  hliníkový kufr rozměr 45 x 31,5 x 15 cm 
•  materiál: uhlíková ocel legovaná CrV
•  4 vrstvy nářadí

107997   Kufr s nářadím

Kufr PVC s nářadím, 45 ks
•  materiál: uhlíková ocel legovaná CrV

Baterie JCB AAA
•  tužková AAA, balení 4ks
•  zinko-chloridová, alkalická
•  napětí 1.5V

102668   LR03-4B
106681   10 W, 800 lm
106682   20 W, 1600 lm
106683   30 W, 2400 lm
106684   50 W, 4000 lm

Reflektor LED
•  kabel bez vidlice, ochranné tvrzené sklo
•  napětí 230 V / 50 Hz , ochrana IP 65
•  teplota světla 4000 K

Nosič na nářadí typ BLACK
•  nylon, kovové madlo s polstrem
•  nosnost 15 kg

102601   49 x 32 x 28cm
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102124   RoMaxi 60 mm

Hořák PB RoMaxi s hadicí
•  Ø hořáku 60 mm, délka hadice 5 m
•  stabilizátor plamene
•  piezo zapalování

102125   RoMini 45 mm

Hořák PB RoMini s hadicí
•  Ø hořáku 45 mm, délka hadice 2 m
•  stabilizátor plamene

102115   Regulátor k hořáku

Regulátor k hořáku 4bar
•  tlak: vstupní až 16 bar, výstupní až 4 bar 
•  pro propanové lahve 5, 11, 33 kg

Pistole tavná Lobster 40W
•  doba ohřevu 3 - 4 min.
•  v balení:
2 tyčinky, Ø 11 mm

102498   napětí 230 V / 50 - 60 Hz

Košík nákupní červený
•  hliníková konstrukce
•  rozměr š 48, v 27, h 25 cm
•  skládací, víko na zip

109019   nosnost 25kg

Sponkovačka 6-14 mm
•  s pogumovanou rukojetí pro pohodlné a 
pevné držení
•  náplně: jehly, sponky, hřeby, kulaté 
sponky

102070   sponkovačka
102106   spony 8 mm, 1000ks
102107   spony 10 mm, 1000ks
102047   hřeby 14 mm, 500 ks

Pás s ráčnou samonavíjecí
•  povolená tahová síla (přímý tah)
•  300 daN

102485   0,3 t,  25 mm x 3 m

Pás kožený 3-řadý
•  s nylonovým nastavitelným páskem a 
masivní plastovou sponou
•  materiál: kůže

102802   6 kapes

108724   250 mm
108725   300 mm

Kleště SIKO
•  rychlé nastavení stisknutím tlačítka
•  leštěné čelisti, tvrdost 58 HRC
•  19 pozic nastavení čelistí
•  chrom vanadium, DIN 8976

102300   magneticky hrot

Šroubováky sada 7 ks
•  ploché 4 x 75, 6.5 x 100, 8 x 150
•  křížové PH1 x 75, PH2 x 100
•  pozidrive PZ1 x 75, PZ2 x 100
•  ergonomická rukojeť, chrom vanadium

Pás na nářadí s páskem
•  materiál nylon, kůže
•  obvod pasu 81 - 112 cm

102577   21 kapes

ARTIKL
Nový

ARTIKL
Nový

Pás na nářadí, držák na AKU
•  materiál: nylon
•  polstrovaný pás s podšívkou pro odvod 
vlhkosti, širší opasek s masivní 
rychloupínací sponou

102573   pás na nářadí

108701   160 mm
108702   180 mm
108703   200 mm

Kleště kombi 180mm
•  DIN 5746

Kleště nýtovací MasiPro
•  obsahuje klíč na výměnu vložek
•  ocel. nýty : 4 - 4,8 mm
•  Al nýty : 2,4 - 4,8 mm

102231   kleště

ARTIKL
Nový
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104215   23 x 8 cm
104216   mřížka zrnitost 80
104204   mřížka zrnitost 100
104217   mřížka zrnitost 120

Hladítko brusná mřížka
•  na broušení sádrokartonových tmelů
•  pro mřížku 280 x 93 mm

105492   zrnitost 80
105493   zrnitost 100
105494   zrnitost 120

Mřížka brusná Ø 225 mm
•  na broušení sádrokartonových povrchů
•  určený pro brusku na sádrokarton
•  zrno: karbid křemíku
•  pojivo: umělá pryskyřice

104205   hoblík
104203   náhradní struhadlo

Hoblík struhadlový
•  na broušení hran sádrokartonu

104681   115 mm
104682   125 mm
104683   150 mm

Kotouč diamantový brusný
•  dvouřadý

104773   250 mm
104774   300 mm
104775   350 mm
104776   400 mm
104777   450 mm
104778   500 mm

Kotouč segmentový
•  diamantový svařovaný laserem
•  průměr otvoru 25.4 mm / 30 mm
•  navržen pro suché řezání 
•  použití: žula, žulové dlaždice, mramor, 
cihly, železobeton Nákolenky 2 ks

•  EN14404-1
•  protiskluzové, polyuretanové

104390   Lobster žluté

108190   50 mm x 20 m
108191   50 mm x 45 m
108192   50 mm x 90 m

Páska armovací
•  samolepící na sádrokarton

Pistole na PU pěnu kovová
•  k profesionálnímu nanášení PU pěny
•  vnitřní teflonový hrot zvyšuje životnost 
pistole a komfort při čištění
•  zúžená aplikační špička
•  regulace toku pěny

107067   pistole na PU pěnu

101322   180 mm
101323   200 mm
101337   držadlo Ø 6 mm, š. 18 cm
101338   držadlo Ø 6 mm, š. 25 cm

Váleček na sádrokarton
•  materiál polyamid
•  držák průměr 8 mm, jádro průměr 48 mm
•  výška povrchu 12 mm
•  zanechává velmi jemnou strukturu
•  vhodný pro nanášení akrylátových barev 
na sádrokarton

Vanička nerezová
•  rozměr horní hrany 40 x 10 cm
•  výška 9 cm, síla plechu 0,9 mm
•  rozměr dna 36 x 6 cm

104386   36 x 6 cm

Nůž kovový SX 753
•  kovový, výsuvný
•  lichoběžníkové břity

107033   SX 753

Břity lichoběžník ASSIST SK
•  10 ks lichoběžníkových břitů, rovné
•  tvrdost HRC > 63

102370   ocel SK4   

Kleště spojovací na profily
•  do tloušťky materiálu 1,8 mm

108730   340 mm



Textové a tiskové chyby vyhrazeny    ·    Nabídka platí do vyprodání zásob    ·    Obrázky se mohou částečně lišit od originálu    ·    Ceny jsou bez DPH

KDE NÁS NAJDETE
V Růžovém údolí 555, 278 01 Kralupy nad Vltavou
T  +420 315 733 303-5       F  +420 315 786 380-1        E  objednavka@ven-sro.cz        W  www.ven-sro.cz  

Hrablo Pl 47 cm ELBRUS
•  plastové hrablo s hliníkovou lištou a 
hliníkovou násadou 
•  výška s násadou 1395 mm

102134   rozměr 465 x 370 mm

Škrabák na led

Hrablo Pl 49 cm PRADĚD
•  plastové hrablo s hliníkovou lištou 

102150   s dřevěnou násadou

102146   15 cm
102148   15 cm s násadou 130 cm
102147   20 cm
102149   20 cm s násadou 130 cm

Hrablo Al 49 cm
•  hliníkové hrablo

106188   s dřevěnou násadou

Rukavice Dipper
•  polomáčené v přírodním latexu
•  protiskluzná úprava dlaně a prstů
•  bezešvý úplet s pružným nápletem na 
zápěstí

108161   8”
108163   10”

Rukavice WINSI
•   reflexní zateplené rukavice, pletené s 
modrou zdrsněnou vrstvou latexu

101192   9”
101106   11”

Lopata na sníh
•  lopata s tvrzeného plastu zakončena 
hliníkovou lištou pro delší životnost
•  ergonomická kovová násada
•  hmotnost 1,4kg

102136    šířka 39 cm

Škrabka na sklo s břity
•  náhradní břity 8 ks ( 5 x kov, 3 x plast )

107101   šíře břitu 10 cm

Škrabka plastová

107023   Škrabka plastová

Topidlo RoTurbo 12000, 12kW
•  regulátor tlaku plynu, hadice
•  připojení k 10kg PB lahvi
•  piezo zapalování, zapalovací pojistka
•  ochrana proti přehřátí

102120   RoTurbo 12000

Lopata Al

106182   velká, 2 mm s násadou
106181  malá, 2mm s násadou   
104799   velká, 2 mm, bez násady
104523   malá, 2mm, bez násady

101193   11”
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Rukavice MAWI
•  zateplené bezešvé pracovní rukavice
•  zdrsněná vrstva na dlaních a prstech
•  pružný náplet na zápěstí


