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Typ, rada, informace Upozornění

  mako® objednací množství

U každého mako

mako

®

®

 produktu v tomto katalogu najdete minimální 
objednávkové množství,  popřípadě počet kusů produktu v bale-
ní nebo kartonu. Jednotlivé sloupce jsou označeny jako:
MN1 = minimální objednávkové množství, nutno dodržovat, mož-
no objednat další násobky tohoto množství
MN2 = nejmenší možné balení nebo karton
MN3 = další ucelené balení (karton nebo paleta)

  mako® objednávacie množstvo

U každého mako® produktu v tomto katalógu nájdete minimálne 
objednávkové množstvo, prípadne počet kusov produktu v ba-
lení alebo kartónu. Jednotlivé stĺpce sú označené ako: 
MN1 = minimálne objednávkové množstvo, nutné dodržiavať, 
možno objednať ďalšie násobky tohto množstva 
MN2 = najmenšie možné balenie alebo kartón 
MN3 = ďalšie ucelené balenie (kartón alebo paleta)

Důležitá informace!

Vše skladem krom označených položek - na objednávku
Všetko skladom okrem označených položiek - na objednávku
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novinka novinka novinka novinka

výprodej

univerzální profily: schéma barev a zkratky / univerzálne profily: schéma farieb a skratky

hliník přírodní
hliník prírodný

mosaz leštěná
mosadz leštená

      Výrobce negarantuje barevnou shodu u jednotlivých šarží toho samého odstínu (dovolená odchylka v barevnosti odstínu).
Barvy a dekory uvedené v tomto katalogu se mohou ve skutečnosti mírně lišit.

      Výrobca negarantuje farebnú zhodu u jednotlivých šarží toho istého odtieňa (dovolenka odchýlka vo farebnosti odtiena). 
Farby a vzory uvedené v tomto katalógu sa môžu v skutočnosti mierne líšiť.

hliník leštěný
hliník leštený

borovice
borovica

dub šedý
dub sivý

bronz světlý
bronz svetlý

bronz střední
bronz stredný

buk tmavý
buk tmavý

dub béžovošedý
dub béžovosivý

bronz světlý
jemně broušený

bronz svetlý
jemne brúsený

buk světlý
buk svetlý

tigua
tigua

stříbro
striebro

dub světlý
dub svetlý

dub krémový
dub krémový

zlato
zlato

nerez (ocel) 
leštěná

nerez (oceľ) 
leštená

dub tmavý
dub tmavý

merbau
merbau

dub světlý
dub svetlý

javor
javor

mahagon
mahagón

merbau
merbau

bronz
bronz

nerez (ocel) 
drásaná

nerez (oceľ) 
škrabaná

dub bílý
dub biely

ořech
orech

javor
javor

jasan
jaseň

třešeň světlá
čerešňa svetlá

ořech
orech

wenge
wenge

korek
korek

champagner
champagner

F0

F7

F3

H10

H61

F2F1S

H20

H62

F2G

H22

H63

F4

H30

H64

F5

F8

H31

H80

R30

H40

H84

R80

F6

F8

H33

H81

R40

H50

H90

R81

H95

R10

F9

fólie s dekory dřeva / fólie s dekorom dreva

reálné dřevo / reálné drevo

CH1 CH2 F1
ocel pomosazená 

leštěná
oceľ pomosadzená 

leštená

mosaz chrómovaná 
s vysokým leskem

mosadz chrómovaná 
s vysokým leskom

mosaz chrómovaná, 
matná broušená

mosadz chrómovaná, 
matná brúsená

SK
samolepící
samolepiace

G
uzavřený, pevný profil
uzavretý, pevný profil

U
nevrtaný, bez otvoru, bez lepidla
nevŕtaný, bez otvoru, bez lepidla

EB
otevřený profil, určený k ohýbání
otvorený profil, určený na ohýbanie

S
vrtaný, zapuštěný otvor na straně
vŕtaný, zapúšťaný otvor na strane

T
s trny, určený pro koberce
s tŕňmi, určený pre koberce

Součástí profilů označených písmeny SBS je krabička s vruty a hmoždinkami.
Súčasťou profilov označených písmenami SBS je krabička s skrutkami a hmoždinkami.

Profily označené SBS-O nemají žádnou další součást.
Profily označené SBS-O nemajú žiadnu ďalšiu súčasť.

SBS
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mako® podpora prodeje profilů / podpora predaja profilov

mako® dekor, který nikde nenajdete / dekor, ktorý nikde nenájdete

Prezentační kufr se vzorky profilů
Prezentační kufor so vzorkami profilov

Tento kufr obsahuje krátké vzorky profilů všech typů, 
které nabízíme v katalogu Univerzální profily. Hodí 
se zejména pro realizační firmy a řemeslníky, kdy je 
možno přímo na místě vyzkoušet určitý vhodný typ 
lišty. Zároveň je vhodný jako výbava pro prodejny 
prodávající podlahové profily, kdy poslouží pro 
snadnější výběr a orientaci zákazníkům.

Tento kufor obsahuje krátke vzorky profilov,všetkých 
typov, ktoré ponúkame v katalógu Univerzálne pro-
fily. Hodí sa najmä pre realizačné firmy a remeselní-
kov, kde je možno priamo na mieste vyskúšať a určiť, 
vhodný typ lišty. Zároveň je vhodný ako výbava pre 
predajne predávajúce podlahové profily, kde posl-
úži pre ľahší výber a orientáciu zákazníkov.

Nyní můžeme nově naskenovat veškeré dekory podlah v brilant-
ní kvalitě, vytisknout na velice odolnou fólii a tuto fólii následně 
nanést na vybraný profil. Pokud máte zájem, neváhejte nás kon-
taktovat.

Vďaka nášmu novému postupu pri digitálnej tlači, môžeme naske-
novať všetky dekory podláh v brilantnej kvalite, vytlačiť na veľmi 
odolnú fóliu a túto fóliu následne naniesť na vybraný profil. Ak máte 
záujem, neváhajte nás kontaktovať.

Příruční vzorník profilů
Príručný vzorkovník profilov

Plakát na stěnu
Plagát na stenu 

Možno vyvěsit na stěny nebo pevné
podklady přímo na prodejní ploše
obchodů.

Možno vyvesiť na steny, alebo pevné 
podklady priamo na predajnej plo-
che obchodov.

Prodejní stojan
Predajný stojan

Vhodný do všech typů prodejen, kde je 
potřeba prezentovat podlahové profily. Po-
skytujeme v několika verzích a rozměrech.

Vhodný do všetkých typov predajní, kde je 
treba prezentovať podlahové profily. Posky-
tujeme v niekoľkých verziách a rozmeroch.

Kufr, plakát, prodejní stojan a příruční vzorník na dotaz u obchodního zástupce.
Kufor, plagát, predajný stojan a príručný vzorkovník na dotaz u obchodného zástupca.

Digitální
tisk
dekorů
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přechodové profily samolepící / prechodové profily samolepiace

30 x 1,5 mm
samolepící
samolepiaci

30 x 1,5 mm
samolepící s dekorem dřeva
samolepiaci s dekorom dreva

Součástí profilů označených písmeny SBS je krabička s vruty a hmoždinkami.
Súčasťou profilov označených písmenami SBS je krabička s skrutkami a hmoždinkami.

Profily označené SBS-O nemají žádnou další součást.
Profily označené SBS-O nemajú žiadnu ďalšiu súčasť.

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník potažený fólií s dekorem dřeva / hliník potiahnutý fóliou s dekorom dreva

bronz světlý jemně broušený 
/ bronz svetlý jemne brúsený

stříbro / striebro

bronz střední / bronz stredný

zlato / zlato

bronz / bronz

H22 buk světlý / buk svetlý

H31 dub tmavý / dub tmavý

H40 javor / javor

H80 merbau / merbau

H84 mahagon / mahagón

H95 wenge / wenge

champagner / champagner

H20 buk tmavý / buk tmavý

H30 dub světlý / dub svetlý

H33 dub bílý / dub biely

H50 jasan / jaseň

H81 ořech / orech

H90 třešeň světlá / čerešňa svetlá

barva farba

barva farba

90cm MN1MN1

MN1MN190cm

270cm

270cm

89-11590902

89-11590904

89-11590905

89-11590906

89-11590922

89-11590931

89-11590940

89-11590980

89-11590961

89-11590963

89-11590984

89-11590995

89-11590909

89-11590910

89-11590920

89-11590930

89-11590933

89-11590950

89-11590981

89-11590962

89-11590964

89-11590990

11

11

11

11

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-11592702

89-11592704

89-11592701

89-11592705

89-11592706

89-11592722

89-11592731

89-11592740

89-11592780

89-11592761

89-11592763

89-11592784

89-11592795

89-11592709

89-11592710

89-11592720

89-11592730

89-11592733

89-11592750

89-11592781

89-11592762

89-11592764

89-11592790

PF 459 SK

PF 459 H/SK

SBS

40 x 3 mm
samolepící / samolepiaci

hliník eloxovaný / hliník eloxovanýPF 462 SK

bronz střední / bronz stredný

stříbro / striebro

bronz / bronz

bronz světlý jemně broušený 
/ bronz svetlý jemne brúsený

zlato / zlato

champagner / champagner

barva farba MN1MN190cm 270cm

89-11620904

89-11620906

89-11620902

89-11620905

89-11620909

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-11622701

89-11622704

89-11622706

89-11622702

89-11622705

89-11622709

Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

H61 dub šedý / dub sivý

H63 tigua / tigua

H62 dub béžovošedý / dub béžovosivý

H64 dub krémový / dub krémový

30 x 1 mm
samolepící
samolepiaci

nerez ocel / nerez oceľPF 451 SK

nerez ocel matná drásaná / nerez oceľ 
matná škrabaná 89-11510902 11 89-11512702

barva farba MN1MN190cm 270cm

na objednávku! H10 borovice / borovica
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Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

40 x 3 mm
samolepící s dekorem dřeva
samolepiaci s dekorom dreva

hliník potažený fólií s dekorem dřeva / hliník potiahnutý fóliou s dekorom dreva

přechodové profily samolepící / prechodové profily samolepiace

přechodové profily nevrtané, bez lepidla / prechodové profily nevŕtané, bez lepidla

PF 462 H/SK

H40 javor / javor

H61 dub šedý / dub sivý

H63 tigua / tigua

H22 buk světlý / buk svetlý

H80 merbau / merbau

H31 dub tmavý / dub tmavý

H84 mahagon / mahagón

H95 wenge / wenge

H20 buk tmavý / buk tmavý

H50 jasan / jaseň

H62 dub béžovošedý / dub béžovosivý

H64 dub krémový / dub krémový

H30 dub světlý / dub svetlý

H81 ořech / orech

H33 dub bílý / dub biely

H90 třešeň světlá / čerešňa svetlá

barva farba MN1MN190cm 270cm

89-11620940

89-11620961

89-11620963

89-11620922

89-11620980

89-11620931

89-11620984

89-11620995

89-11620920

89-11620950

89-11620962

89-11620964

89-11620930

89-11620981

89-11620933

89-11620990

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-11622740

89-11622761

89-11622763

89-11622722

89-11622780

89-11622731

89-11622784

89-11622795

89-11622720

89-11622750

89-11622762

89-11622764

89-11622730

89-11622781

89-11622733

89-11622790

60 x 3 mm
samolepící / samolepiaci

80 x 3 mm
nevrtaný
nevŕtaný

100 x 3 mm
nevrtaný
nevŕtaný

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

PF 464 SK

PF 465 U

PF 466 U

bronz světlý jemně broušený 
/ bronz svetlý jemne brúsený

bronz světlý jemně broušený 
/ bronz svetlý jemne brúsený

bronz světlý jemně broušený 
/ bronz svetlý jemne brúsený

zlato / zlato

zlato / zlato

zlato / zlato

champagner / champagner

champagner / champagner

champagner / champagner

stříbro / striebro

stříbro / striebro

stříbro / striebro

bronz / bronz

bronz / bronz

bronz / bronz

barva farba

barva farba

barva farba

MN1

MN1

MN1

MN1

MN1

MN1

90cm

100cm

100cm

270cm

270cm

270cm

89-11640902

89-11651012

89-11661012

89-11640905

89-11651015

89-11661015

89-11640909

89-11651019

89-11661019

89-11640904

89-11651014

89-11661014

89-11640906

89-11651016

89-11661016

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-11642702

89-11652712

89-11662712

89-11642705

89-11652715

89-11662715

89-11642709

89-11652719

89-11662719

89-11642704

89-11652714

89-11662714

89-11642706

89-11652716

89-11662716

Součástí profilů označených písmeny SBS je krabička s vruty a hmoždinkami.
Súčasťou profilov označených písmenami SBS je krabička s skrutkami a hmoždinkami.

Profily označené SBS-O nemají žádnou další součást.
Profily označené SBS-O nemajú žiadnu ďalšiu súčasť.

SBS

89-11620910 11 89-11622710na objednávku! H10 borovice / borovica
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Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

30 x 4 mm
samolepící s drážkami
samolepiaci s drážkami

39  x 8 mm
samolepící s drážkami
samolepiaci s drážkami

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

39 x 8 mm
samolepící s dekorem dřeva 
a drážkami
samolepiaci s dekorom dreva 
a drážkami

hliník potažený fólií s dekorem dřeva / hliník potiahnutý fóliou s dekorom dreva

PF 244 SK

PF 244 H/SK

PF 240 SK

bronz světlý / bronz svetlý

zlato / zlato

champagner / champagner

stříbro / striebro

bronz / bronz

barva farba MN1270cm

1

1

1

1

1

89-13402702

89-13402705

89-13402709

89-13402704

89-13402706

bronz střední / bronz stredný

stříbro / striebro

bronz / bronz

bronz světlý / bronz svetlý

zlato / zlato

champagner / champagner

barva farba MN1MN190cm 270cm

89-13440904

89-13440906

89-13440902

89-13440905

89-13440909

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-13442701

89-13442704

89-13442706

89-13442702

89-13442705

89-13442709

H40 javor / javor

H61 dub šedý / dub sivý

H63 tigua / tigua

H22 buk světlý / buk svetlý

H80 merbau / merbau

H31 dub tmavý / dub tmavý

H84 mahagon / mahagón

H95 wenge / wenge

H20 buk tmavý / buk tmavý

H50 jasan / jaseň

H62 dub béžovošedý / dub béžovosivý

H64 dub krémový / dub krémový

H30 dub světlý / dub svetlý

H81 ořech / orech

H33 dub bílý / dub biely

H90 třešeň světlá / čerešňa svetlá

barva farba MN1MN190cm 270cm

89-13440940

89-13440961

89-13440963

89-13440922

89-13440980

89-13440931

89-13440984

89-13440995

89-13440920

89-13440950

89-13440962

89-13440964

89-13440930

89-13440981

89-13440933

89-13440990

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-13442740

89-13442761

89-13442763

89-13442722

89-13442780

89-13442731

89-13442784

89-13442795

89-13442720

89-13442750

89-13442762

89-13442764

89-13442730

89-13442781

89-13442733

89-13442790

45 x 14 mm
samolepící s drážkami
samolepiaci s drážkami

hliník eloxovaný / hliník eloxovanýPF 241 SK

bronz střední / bronz stredný

stříbro / striebro

bronz / bronz

bronz světlý / bronz svetlý

zlato / zlato

champagner / champagner

barva farba MN1MN190cm 270cm

89-13410904

89-13410906

89-13410902

89-13410905

89-13410909

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-13412701

89-13412704

89-13412706

89-13412702

89-13412705

89-13412709

srovnávací profily samolepící / srovnávací profily samolepiace

Součástí profilů označených písmeny SBS je krabička s vruty a hmoždinkami.
Súčasťou profilov označených písmenami SBS je krabička s skrutkami a hmoždinkami.

Profily označené SBS-O nemají žádnou další součást.
Profily označené SBS-O nemajú žiadnu ďalšiu súčasť.

SBS

89-13440910 11 89-13442710na objednávku! H10 borovice / borovica



6

Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

45 x 14 mm
samolepící s dekorem dřeva a drážkami
samolepiaci s dekorom dreva a drážkami

hliník potažený fólií s dekorem dřeva / hliník potiahnutý fóliou s dekorom dreva

52 x 22 mm
samolepící s drážkami
samolepiaci s drážkami

hliník eloxovaný / hliník eloxovanýPF 245 SK

PF 241 H/SK

bronz světlý / bronz svetlý

H40 javor / javor

H61 dub šedý / dub sivý

H63 tigua / tigua

H22 buk světlý / buk svetlý

H80 merbau / merbau

H31 dub tmavý / dub tmavý

H84 mahagon / mahagón

H95 wenge / wenge

H20 buk tmavý / buk tmavý

stříbro / striebro

H50 jasan / jaseň

H62 dub béžovošedý / dub béžovosivý

H64 dub krémový / dub krémový

H30 dub světlý / dub svetlý

H81 ořech / orech

H33 dub bílý / dub biely

H90 třešeň světlá / čerešňa svetlá

barva farba

barva farba

N
O

V
IN

K
A

!

MN1

MN1

MN190cm 270cm

270cm

89-13410940

89-13410961

89-13410963

89-13410922

89-13410980

89-13410931

89-13410984

89-13410995

89-13410920

89-13410950

89-13410962

89-13410964

89-13410930

89-13410981

89-13410933

89-13410990

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-13452702

89-13412740

89-13412761

89-13412763

89-13412722

89-13412780

89-13412731

89-13412784

89-13412795

89-13412720

89-13452704

89-13412750

89-13412762

89-13412764

89-13412730

89-13412781

89-13412733

89-13412790

20 x 15 mm
samolepící s drážkami
samolepiaci s drážkami

hliník eloxovaný / hliník eloxovanýPF 369 SK

bronz světlý / bronz svetlý

stříbro / striebro

1

1

89-13692702

89-13692704

barva farba MN1270cm

N
O

V
IN

K
A

!

Další odstíny a rozměry viz. katalog Univerzální profily. Info u obchodních zástupců.
Ďalšie odtiene a rozmery viď. katalóg Univerzálny profily. Info u obchodných zástupcov.

srovnávací profily samolepící / srovnávací profily samolepiace

ukončovací profily samolepící / ukončovacie profily samolepiaci

Součástí profilů označených písmeny SBS je krabička s vruty a hmoždinkami.
Súčasťou profilov označených písmenami SBS je krabička s skrutkami a hmoždinkami.

Profily označené SBS-O nemají žádnou další součást.
Profily označené SBS-O nemajú žiadnu ďalšiu súčasť.

SBS

89-13410910 11 89-13412710na objednávku! H10 borovice / borovica
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schodové profily samolepící / schodové profily samolepiace

Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

24,5 x 20 x 2 mm
samolepící s drážkami / samolepiaci s drážkami

24,5 x 10 x 2 mm
samolepící s dekorem dřeva
a drážkami
samolepiaci s dekorom dreva
a drážkami

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník potažený fólií s dekorem dřeva / hliník potiahnutý fóliou s dekorom dreva

PF 235 SK

PF 236 H/SK

H40 javor / javor

H61 dub šedý / dub sivý

H63 tigua / tigua

H22 buk světlý / buk svetlý

H80 merbau / merbau

H31 dub tmavý / dub tmavý

H84 mahagon / mahagón

H95 wenge / wenge

H20 buk tmavý / buk tmavý

H50 jasan / jaseň

H62 dub béžovošedý / dub béžovosivý

H64 dub krémový / dub krémový

H30 dub světlý / dub svetlý

H81 ořech / orech

H33 dub bílý / dub biely

H90 třešeň světlá / čerešňa svetlá

barva farba MN1MN190cm 270cm

89-15360940

89-15360961

89-15360963

89-15360922

89-15360980

89-15360931

89-15360984

89-15360995

89-15360920

89-15360950

89-15360962

89-15360964

89-15360930

89-15360981

89-15360933

89-15360990

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-15362740

89-15362761

89-15362763

89-15362722

89-15362780

89-15362731

89-15362784

89-15362795

89-15362720

89-15362750

89-15362762

89-15362764

89-15362730

89-15362781

89-15360933

89-15362790

bronz střední / bronz stredný

stříbro / striebro

bronz / bronz

bronz světlý / bronz svetlý

zlato / zlato

champagner / champagner

89-15350904

89-15350906

89-15350902

89-15350905

89-15350909

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-15352701

89-15352704

89-15352706

89-15352702

89-15352705

89-15352709

barva farba MN1MN190cm 270cm

24,5 x 10 x 2 mm
samolepící s drážkami / samolepiaci s drážkami

hliník eloxovaný / hliník eloxovanýPF 236 SK

bronz střední / bronz stredný

stříbro / striebro

bronz / bronz

bronz světlý / bronz svetlý

zlato / zlato

champagner / champagner

89-15360904

89-15360906

89-15360902

89-15360905

89-15360909

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-15362701

89-15362704

89-15362706

89-15362702

89-15362705

89-15362709

barva farba MN1MN190cm 270cm

Součástí profilů označených písmeny SBS je krabička s vruty a hmoždinkami.
Súčasťou profilov označených písmenami SBS je krabička s skrutkami a hmoždinkami.

Profily označené SBS-O nemají žádnou další součást.
Profily označené SBS-O nemajú žiadnu ďalšiu súčasť.

SBS

89-15360910 11 89-15362710na objednávku! H10 borovice / borovica

Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

24,5 x 20 x 2 mm
samolepící s dekorem dřeva
a drážkami
samolepiaci s dekorom dreva
a drážkami

hliník potažený fólií s dekorem dřeva / hliník potiahnutý fóliou s dekorom drevaPF 235 H/SK

H40 javor / javor

H61 dub šedý / dub sivý

H63 tigua / tigua

H22 buk světlý / buk svetlý

H31 dub tmavý / dub tmavý

H20 buk tmavý / buk tmavý

H50 jasan / jaseň

H62 dub béžovošedý / dub béžovosivý

H64 dub krémový / dub krémový

H30 dub světlý / dub svetlý

H33 dub bílý / dub biely

barva farba MN1MN190cm 270cm

89-15350940

89-15350961

89-15350963

89-15350922

89-15350931

89-15350920

89-15350950

89-15350962

89-15350964

89-15350930

89-15350933

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-15352740

89-15352761

89-15352763

89-15352722

89-15352731

89-15352720

89-15352750

89-15352762

89-15352764

89-15352730

89-15352733

89-15350910 11 89-15352710na objednávku! H10 borovice / borovica
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schodové profily samolepící / schodové profily samolepiace

přechodové profily vrtané / prechodové profily vŕtané

24,5 x 20 x 2 mm
samolepící s dekorem dřeva a drážkami
samolepiaci s dekorom dreva a drážkami

hliník potažený fólií s dekorem dřeva / hliník potiahnutý fóliou s dekorom drevaPF 235 H/SK

H80 merbau / merbau

H84 mahagon / mahagón

H95 wenge / wenge

H81 ořech / orech

H90 třešeň světlá / čerešňa svetlá

barva farba MN1MN190cm 270cm

89-15350980

89-15350984

89-15350995

89-15350981

89-15350990

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-15352780

89-15352784

89-15352795

89-15352781

89-15352790

30 x 1,5 mm
vrtaný, zapuštěný otvor uprostřed
vŕtaný, zapustený otvor v strede

40 x 3 mm
vrtaný, zapuštěný otvor uprostřed
vŕtaný, zapustený otvor v strede

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

PF 459

PF 462

SBS

SBS

bronz světlý jemně broušený 
/ bronz svetlý jemne brúsený

bronz světlý jemně broušený 
/ bronz svetlý jemne brúsený

stříbro / striebro

stříbro / striebro

bronz / bronz

bronz / bronz

zlato / zlato

zlato / zlato

champagner / champagner

champagner / champagner

barva farba

barva farba

MN1

MN1

MN1

MN1

90cm

90cm

270cm

270cm

89-10590902

89-10620902

89-10590904

89-10620904

89-10590906

89-10620906

89-10590905

89-10620905

89-10590909

89-10620909

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-10592702

89-10622702

89-10592704

89-10622704

89-10592706

89-10622706

89-10592705

89-10622705

89-10592709

89-10622709

Součástí profilů označených písmeny SBS je krabička s vruty a hmoždinkami.
Súčasťou profilov označených písmenami SBS je krabička s skrutkami a hmoždinkami.

Profily označené SBS-O nemají žádnou další součást.
Profily označené SBS-O nemajú žiadnu ďalšiu súčasť.

SBS

30 x 4 mm
vrtaný, zapuštěný otvor, s drážkami
vrtaný, zapuštěný otvor, s drážkami

hliník eloxovaný / hliník eloxovanýPF 240 SBS

bronz světlý / bronz svetlý

zlato / zlato

stříbro / striebro

bronz / bronz

champagner / champagner

89-12400902

89-12400905

89-12400904

89-12400906

89-12400909

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-12402702

89-12402705

89-12402704

89-12402706

89-12402709

barva farba MN1 MN190cm 270cm

srovnávací profily vrtané / srovnávací profily vŕtané
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schodové profily vrtané / schodové profily vŕtané

18 x 3,5 mm (↕ 2,5 mm)
vrtaný, zapuštěný otvor / vŕtaný, zapustený otvor

34 x 4,8 mm (↕ 3 mm) 
vrtaný, zapuštěný otvor / vŕtaný, zapustený otvor

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

PF 356

PF 365

SBS

SBS

stříbro / striebro

stříbro / striebro

1

1

89-16562504

89-16653004

barva farba

barva farba

MN1

MN1

250cm

250cm

N
O

V
IN

K
A

!
N

O
V

IN
K

A
!

24,5 x 10 x 2 mm
vrtaný, zapuštěný otvor, s drážkami
vŕtaný, zapustený otvor, s drážkami

24,5 x 20 x 2 mm
vrtaný, zapuštěný otvor, s drážkami
vŕtaný, zapustený otvor, s drážkami

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

PF 236

PF 235

SBS

SBS

bronz světlý / bronz svetlý

bronz světlý / bronz svetlý

zlato / zlato

zlato / zlato

champagner / champagner

champagner / champagner

stříbro / striebro

stříbro / striebro

bronz / bronz

bronz / bronz

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-14362702

89-14352702

89-14362705

89-14352705

89-14362709

89-14352709

89-14362704

89-14352704

89-14362706

89-14352706

barva farba

barva farba

MN1

MN1

270cm

270cm

Další odstíny a rozměry viz. katalog Univerzální profily. Info u obchodních zástupců.
Ďalšie odtiene a rozmery viď. katalóg Univerzálny profily. Info u obchodných zástupcov.

Další odstíny a rozměry viz. katalog Univerzální profily. Info u obchodních zástupců.
Ďalšie odtiene a rozmery viď. katalóg Univerzálny profily. Info u obchodných zástupcov.

ukončovací a spojovací profily vrtané / ukončovacie a spojovacie profily vŕtané

Součástí profilů označených písmeny SBS je krabička s vruty a hmoždinkami.
Súčasťou profilov označených písmenami SBS je krabička s skrutkami a hmoždinkami.

Profily označené SBS-O nemají žádnou další součást.
Profily označené SBS-O nemajú žiadnu ďalšiu súčasť.

SBS
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43 x 23 x 3 mm
vrtaný, zapuštěný otvor, s drážkami
vŕtaný, zapustený otvor, s drážkami

45 x 40 x 2 mm     
 vrtaný, zapuštěný otvor, s drážkami  / vŕtaný, zapustený otvor, s drážkami

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

PF 225

PF 229

SBS

SBS

bronz světlý / bronz svetlý

bronz světlý / bronz svetlý

zlato / zlato

champagner / champagner

stříbro / striebro

stříbro / striebro

bronz / bronz

89-14251002

89-14251005

89-14251009

89-14251004

89-14251006

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

89-14252502

89-14292502

89-14252505

89-14252509

89-14252504

89-14292504

89-14252506

barva farba

barva farba MN1

MN1 MN1100cm 250cm

250cm

N
O

V
IN

K
A

!

30 x 30 x 3 mm
vrtaný, zapuštěný otvor, s drážkami
vŕtaný, zapustený otvor, s drážkami

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

2,
5

PF 226

bronz světlý / bronz svetlý

stříbro / striebro

1

1

89-14962502

89-14962504

barva farba MN1250cm

15 x 8,5 x 1,5 mm     
nevrtaný, (omezeně lze ohnout)
nevŕtaný, (obmedzene možno ohnúť)

hliník eloxovaný / hliník eloxovanýPF 238 U

bronz světlý jemně broušený/ bronz svetlý 
jemne brúsený
stříbro / striebro

1

1

89-15382702

89-15382704

barva farba MN1270cm

5

N
O

V
IN

K
A

!

20 x 15 mm, při ohýbání / pri ohýbaní  Ø min. 70 cm
pro lepení, uvnitř s drážkami, snadno ohebné
pre lepenie, vo vnútri drážky, ľahko ohybné

Pozor! U profilů s délkou 300cm nutno počítat s příplat-
kem na dopravu. Informace u obchodního zástupce.
Pozor! U profilov s dĺžkou 300cm nutné počítať s príplat-
kom na dopravu. Informácie u obchodného zástupca.

hliník eloxovaný / hliník eloxovanýPF 401

stříbro / striebro 189-28530204

barva farba MN1300cm

PF 401

N
O

V
IN

K
A

!
N

O
V

IN
K

A
!

schodové profily vrtané a nevrtané / schodové profily vŕtané a nevŕtané

Součástí profilů označených písmeny SBS je krabička s vruty a hmoždinkami.
Súčasťou profilov označených písmenami SBS je krabička s skrutkami a hmoždinkami.

Profily označené SBS-O nemají žádnou další součást.
Profily označené SBS-O nemajú žiadnu ďalšiu súčasť.

SBS

Další odstíny a rozměry viz. katalog Univerzální profily. Info u obchodních zástupců.
Ďalšie odtiene a rozmery viď. katalóg Univerzálny profily. Info u obchodných zástupcov.

Další odstíny a rozměry viz. katalog Univerzální profily. Info u obchodních zástupců.
Ďalšie odtiene a rozmery viď. katalóg Univerzálny profily. Info u obchodných zástupcov.

Další odstíny a rozměry viz. katalog Univerzální profily. Info u obchodních zástupců.
Ďalšie odtiene a rozmery viď. katalóg Univerzálny profily. Info u obchodných zástupcov.

Další odstíny a rozměry viz. katalog Univerzální profily. 
Info u obchodních zástupců.
Ďalšie odtiene a rozmery viď. katalóg Univerzálny profily. 
Info u obchodných zástupcov.

SBS
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20 x 12 x 8 mm
ohýbací profil / ohýbací profil

hliník eloxovaný / hliník eloxovanýPF 291

bronz světlý jemně broušený / bronz svetlý 
jemne brúsený
stříbro / striebro

1

1

89-18912702

89-18912704

barva farba MN1270cm

� min.100cm

min.450cm�

14 x 8 mm,     � min.50cm
ohýbací profil / ohýbací profil

hliník eloxovaný / hliník eloxovanýPF 290

bronz světlý jemně broušený / bronz svetlý 
jemne brúsený
stříbro / striebro

1

1

89-18902702

89-18902704

barva farba MN1270cm

N
O

V
IN

K
A

!
N

O
V

IN
K

A
!

profily určené k ohýbání / profily určené na ohýbanie

Součástí profilů označených písmeny SBS je krabička s vruty a hmoždinkami.
Súčasťou profilov označených písmenami SBS je krabička s skrutkami a hmoždinkami.

Profily označené SBS-O nemají žádnou další součást.
Profily označené SBS-O nemajú žiadnu ďalšiu súčasť.

SBS

mako® ohýbačka / ohýbačka

přístroj na ohýbání lišt89-18000001 11

č.zboží MN1balení balenie 

M

žete tvarovat do oblouk dle svých p edstav.

Môže
te tvarova do oblúkov pod a svojich predstáv.

S novým přístrojem na ohýbání lišt lze snadno, bez ná-
mahy a rychle ohýbat profily k tomu určené (EB profily). 
Rádius lze dle potřeby nastavit. Profily jsou při ohýbání 
chráněny proti poškození díky vysoce kvalitnímu polya-
midu s podílem skelného vlákna, který tvoří povrch všech 
ohýbacích koleček. 1. EB profily se ohýbají mezi malými 
přítlačnými kolečky a velkým ohýbacím kolečkem  (T 
profily  horní stranou dolů ). 2. Radius se nastaví : pomocí 
ručního kolečka a velkého ohýbacího kolečka dle poža-
dovaného ohybu. Celý proces ohýbání můžete několikrát 
po sobě opakovat, upravovat seřízení tak, aby jste docílili 
žádaný tvar. 3. Podle toho, jak jsou malá a velká ohýbací 
kolečka proti sobě seřízena, docílíte postupně požadova-
ného oblouku. 
Tip: EB profil lze také protáhnout mezi kolečky oběma smě-
ry a docílit tvaru vlny. popis částí přístroje

1. kolečko na ruční ovládání
2. ohýbací velké kolečko s madlem pro ruční ovládání
3. ohýbací malá kolečka
4. přítlačné kolečko
5. výškově nastavitelné nožičky 

popis častí prístroja
1. koliesko na ručné ovládanie
2. ohýbacie veľké koliesko s madlom pre ručné ovládanie
3. ohýbacie malá kolieska
4. prítlačné koliesko
5. výškovo nastaviteľné nožičky 

S novým prístrojom na ohýbanie líšt možno ľahko, bez ná-
mahy a rýchlo. ohýbať profily k tomu určené (EB profily). 
Rádius možné podľa potreby nastavit. Profily sú pri ohýbaní 
chránené proti poškodeniu vďaka vysoko kvalitnému po-
lyamidu s podielom skleného vlákna, ktorý tvorí povrch 
všetkých ohýbacích koliesok. 1. EB profily sa ohýbajú me-
dzi malými prítlačnými kolieskami a veľkého ohýbacieho 
kolieska (T profily hornou stranou nadol).
2. Radius sa nastaví: pomocou ručného kolieska a veľkého 
ohýbacieho kolieska podľa požadovaného ohybu.
Celý proces ohýbania môžete niekoľkokrát po sebe opa-
kovať, upravovať nastavenie tak, aby ste docielili žiadaný 
tvar. 3. Podľa toho, ako sú malé a veľké ohýbacie kolieska 
proti sebe nastavené, docielite postupne požadovaného 
oblúka. Tip: EB profil možno tiež pretiahnuť medzi kolieskami 
oboma smermi a docieliť tvare vlny.

Ohýbačku možno zapožičať po dohode s naším obchodným zástupcom.
Ohýbačku lze zapůjčit po dohodě s naším obchodním zástupcem.

1

2

3

3

4

5

EB = otevřený profil, určený k ohýbání
EB = otevrený profil, určený k ohýbaniu

"T" profil k ohýbání
"T" profil na ohýbanie

Další odstíny a rozměry viz. katalog Univerzální profily. Info u obchodních zástupců.
Ďalšie odtiene a rozmery viď. katalóg Univerzálny profily. Info u obchodných zástupcov.

Další odstíny a rozměry viz. katalog Univerzální profily. Info u obchodních zástupců.
Ďalšie odtiene a rozmery viď. katalóg Univerzálny profily. Info u obchodných zástupcov.
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TK schodové profily vrtané pro vnitřní úhly / TK schodové profily vŕtané pre vnútorné uhly

48 x 12 mm (↕ 2,5 mm)
vrtaný, zapuštěný otvor, s drážkovanou plochou pro nalepení
vŕtaný, zapustený otvor, s drážkovacou plochou pre nalepenie

40 x 30 mm (↕ 2,5 mm)
vrtaný, zapuštěný otvor, s drážkovanou plochou pro nalepení
vŕtaný, zapustený otvor, s drážkovacou plochou pre nalepenie

29 x 29 mm (↕ 2,5 mm)
vrtaný, zapuštěný otvor 2x, s drážkovanou plochou pro nalepení
vŕtaný, zapustený otvor 2x, s drážkovanou plochou pre nalepenie

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

PF 859

PF 870

PF 870 IW

SBS

SBS

SBS

stříbro / striebro

stříbro / striebro

stříbro / striebro

1

1

1

89-25592504

89-25702504

89-78702504

MN1

MN1

MN1

250cm

250cm

250cm

N
O

V
IN

K
A

!
N

O
V

IN
K

A
!

N
O

V
IN

K
A

!

barva farba

barva farba

barva farba

40 x 30 mm (↕ 3 mm)
vrtaný, zapuštěný otvor, s drážkovanou plochou pro nalepení
vŕtaný, zapustený otvor, s drážkovanou plochou pre nalepení

hliník eloxovaný / hliník eloxovanýPF 871

stříbro / striebro 189-25712504

barva farba MN1250cm

N
O

V
IN

K
A

!

Deko-TK schodové profily vrtané / Deko-TK schodové profily vŕtané

IDEÁLNÍ ZEJMÉNA PRO VINYLOVÉ KRYTINY

Součástí profilů označených písmeny SBS je krabička s vruty a hmoždinkami.
Súčasťou profilov označených písmenami SBS je krabička s skrutkami a hmoždinkami.

Profily označené SBS-O nemají žádnou další součást.
Profily označené SBS-O nemajú žiadnu ďalšiu súčasť.

SBS

Další odstíny a rozměry viz. katalog Univerzální profily. Info u obchodních zástupců.
Ďalšie odtiene a rozmery viď. katalóg Univerzálny profily. Info u obchodných zástupcov.

Další odstíny a rozměry viz. katalog Univerzální profily. Info u obchodních zástupců.
Ďalšie odtiene a rozmery viď. katalóg Univerzálny profily. Info u obchodných zástupcov.

Další odstíny a rozměry viz. katalog Univerzální profily. Info u obchodních zástupců.
Ďalšie odtiene a rozmery viď. katalóg Univerzálny profily. Info u obchodných zástupcov.

Další odstíny a rozměry viz. katalog Univerzální profily. Info u obchodních zástupců.
Ďalšie odtiene a rozmery viď. katalóg Univerzálny profily. Info u obchodných zástupcov.
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Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

Nový dekor

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník potažený fólií s dekorem dřeva / hliník potiahnutý fóliou s dekorom dreva

hliník potažený fólií s dekorem dřeva / hliník potiahnutý fóliou s dekorom dreva

PF 188

PF 186

bronz světlý / bronz svetlý

bronz světlý / bronz svetlý

zlato / zlato

zlato / zlato

champagner / champagner

champagner / champagner

stříbro / striebro

stříbro / striebro

bronz / bronz

bronz / bronz

89-60600902

89-60620902

89-60602702

89-60622702

89-60600905

89-60620905

89-60602705

89-60622705

89-60600909

89-60620909

89-60602709

89-60622709

89-60600904

89-60620904

89-60602704

89-60622704

89-60600906

89-60620906

89-60602706

89-60622706

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

barva farba

barva farba

MN1

MN1

cenaMN1

MN1

90cm

90cm

270cm

270cm

H40 javor / javor

H40 javor / javor

H22 buk světlý / buk svetlý

H22 buk světlý / buk svetlý

H80 merbau / merbau

H80 merbau / merbau

H31 dub tmavý / dub tmavý

H31 dub tmavý / dub tmavý

H84 mahagon / mahagón

H84 mahagon / mahagón

H95 wenge / wenge

H95 wenge / wenge

H20 buk tmavý / buk tmavý

H20 buk tmavý / buk tmavý

H50 jasan / jaseň

H50 jasan / jaseň

H30 dub světlý / dub svetlý

H30 dub světlý / dub svetlý

H81 ořech / orech

H81 ořech / orech

H33 dub bílý / dub biely

H33 dub bílý / dub biely

H90 třešeň světlá / čerešňa svetlá

H90 třešeň světlá / čerešňa svetlá

barva farba

barva farba

MN1

MN1

MN1

MN1

90cm

90cm

270cm

270cm

89-60600940

89-60620940

89-60602740

89-60622740

89-60600922

89-60620922

89-60602722

89-60622722

89-60600980

89-60620980

89-60602780

89-60622780

89-60600931

89-60620931

89-60602731

89-60622731

89-60600984

89-60620984

89-60602784

89-60622784

89-60600995

89-60620995

89-60602795

89-60622795

89-60600920

89-60620920

89-60602720

89-60622720

89-60600950

89-60620950

89-60602750

89-60622750

89-60600930

89-60620930

89-60602730

89-60622730

89-60600981

89-60620981

89-60602781

89-60622781

89-60600933

89-60620933

89-60602733

89-60622733

89-60600990

89-60620990

89-60602790

89-60622790

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CZ: PFE-Light srovnávací profily pro rozdílně vyso-

ké podlahoviny výšky od 0 mm - 20 mm

SK: PFE-Light porovnávacie profily pre rozdielne 

vysoké podlahoviny výšky od 0 mm - 20 mm

CZ: PFE-Light přechodové profily pro stejně vyso-

ké podlahoviny od 0 mm - 20 mm. Profil vyrovná 

též rozdílnou výšku mezi podlahami do 5mm.

SK: PFE-Light prechodové profily pre rovnako vy-

soké podlahoviny výšky od 0 mm - 20 mm. Profil 

vyrovná tiež rozdielnu výšku medzi podlahami 

do 5mm

H61 dub šedý / dub sivý

H61 dub šedý / dub sivý

H63 tigua / tigua

H63 tigua / tigua

H62 dub béžovošedý / dub béžovosivý

H62 dub béžovošedý / dub béžovosivý

H64 dub krémový / dub krémový

H64 dub krémový / dub krémový

89-60600961

89-60600961

89-60600963

89-60620963

89-60600962

89-60600962

89-60600964

89-60620964

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-60602761

89-60602761

89-60602763

89-60622763

89-60602762

89-60602762

89-60602764

89-60622764

PFE-LIGHT systém s lamelovou hmoždinkou / PFE-LIGHT systém s lamelovou hmoždinkou

89-60600910

89-60620910

1

1

1

1

89-60602710

89-60622710

na objednávku!

na objednávku!

H10 borovice / borovica

H10 borovice / borovica
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s lakem!

s lakem!

nelakované!

nelakované!

nelakované!

nelakované!

nelakované!

nelakované!

nelakované!

nelakované!

hliník potažený reálným dřevem / hliník potiahnutý reálnym drevom

hliník potažený reálným dřevem / hliník potiahnutý reálnym drevom

hliník potažený reálným dřevem / hliník potiahnutý reálnym drevom

PF 241 R

PF 235 R

PF 244 R

PF 236 R

45 x 14 mm
 
samolepící, reálné dřevo, s drážkami
samolepiace, reálné drevo, s drážkami

25 x 20 mm
 
samolepící, reálné dřevo, s drážkami
samolepiace, reálné drevo, s drážkami

39 x 8 mm
 
samolepící, reálné dřevo, s drážkami
samolepiace, reálné drevo, s drážkami

25 x 10 mm
 
samolepící, reálné dřevo, s drážkami
samolepiace, reálné drevo, s drážkami

R30 dub světlý / dub svetlý

R30 dub světlý / dub svetlý

R80 merbau / merbau

R80 merbau / merbau

R10 korek / korek

R10 korek / korek

R40 javor / javor

R40 javor / javor

R81 ořech / orech

R81 ořech / orech

barva farba

barva farba

cena

cena

cena cena

cena

cena270x3cm

270x4,5x1,4cm

270x2,5x2cm

270x4cm

270x3,8x0,8cm

270x2,5x1cm

89-115927230-R

89-134127230-R

89-153527230-R

89-115927280-R

89-134127280-R

89-153527280-R

89-115927210-K

89-134127210-K

89-153527210-K

89-115927240-R

89-134127240-R

89-153527240-R

89-115927281-R

89-134127281-R

89-153527281-R

249,-Kč

449,-Kč

359,-Kč 339,-Kč

349,-Kč

349,-Kč

249,-Kč

449,-Kč

359,-Kč 339,-Kč

349,-Kč

349,-Kč

249,-Kč

449,-Kč

359,-Kč 339,-Kč

349,-Kč

349,-Kč

249,-Kč

449,-Kč

359,-Kč 339,-Kč

349,-Kč

349,-Kč

249,-Kč

449,-Kč

359,-Kč 339,-Kč

349,-Kč

349,-Kč

89-116227230-R

89-134427230-R

89-153627230-R

89-116227280-R

89-134427280-R

89-153627280-R

89-116227210-K

89-134427210-K

89-153627210-K

89-116227240-R

89-134427240-R

89-153627240-R

89-116227281-R

89-134427281-R

89-153627281-R

VÝPRODEJ

VÝPRODEJ

VÝPRODEJ VÝPRODEJ

VÝPRODEJ

VÝPRODEJ

PF 459 R

PF 462 R

30 mm

samolepící, reálné dřevo
samolepiace, reálné drevo

40 mm

samolepící, reálné dřevo
samolepiace, reálné drevo

s lakem!

nelakované!

nelakované!

nelakované!

nelakované!

R10 korek / korek

R30 dub světlý / dub svetlý

R80 merbau / merbau

R40 javor / javor

R81 ořech / orech

barva farba

hliníkové profily potažené reálným dřevem (dýhou) 
hliníkové profily potiahnuté reálným drevom (dyhou)

Součástí profilů označených písmeny SBS je krabička s vruty a hmoždinkami.
Súčasťou profilov označených písmenami SBS je krabička s skrutkami a hmoždinkami.

Profily označené SBS-O nemají žádnou další součást.
Profily označené SBS-O nemajú žiadnu ďalšiu súčasť.

SBS

Barvy a dekory uvedené v tomto katalogu se mohou ve skutečnosti mírně lišit. /Farby a vzory uvedené v tomto katalógu sa môžu v skutočnosti mierne líšiť.

výprodej
dub světlý
dub svetlý

merbau
merbau

javor
javor

ořech
orech

korek
korek

R30 R80R40 R81 R10

reálné dřevo / reálné drevo

PEVNÁ CENA BEZ DPH / PEVNÁ CENA BEZ DPH

Výprodejové ceny info u obchodních zástupců.
Výpredajové ceny info u obchodných zástupcov.

Výprodejové ceny info u obchodních zástupců.
Výpredajové ceny info u obchodných zástupcov.

Výprodejové ceny info u obchodních zástupců.
Výpredajové ceny info u obchodných zástupcov.
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hliník potažený fólií s dekorem dřeva / hliník potiahnutý fóliou s dekorom dreva

buk světlý K10 / buk svetlý K10

buk tmavý K11 / buk tmavý K11

dub K12 / dub K12

třešeň K18 / čerešňa K18

89590910

89590911

89590912

89590918

11

11

11

11

89592710

89592711

89592712

89592718

délka 90cm MN1MN1 délka 270cmbarva farba

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

bronz světlý K2 / bronz svetlý K2

bronz K6 / bronz K6

bronz světlý K2 / bronz svetlý K2

bronz světlý K2 / bronz svetlý K2

stříbro K4 / striebro K4

champagner K9 / champagner K9

stříbro K4 / striebro K4

stříbro K4 / striebro K4

bronz K6 / bronz K6

bronz K6 / bronz K6

champagner K9 / champagner K9

champagner K9 / champagner K9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89592702

89592706

89622702

89442702

89592704

89592709

89622704

89442704

89622706

89442706

89622709

89442709

MN1

MN1

MN1

délka 270cm

délka 270cm

délka 270cm

barva farba

barva farba

barva farba

hliník potažený fólií s dekorem dřeva / hliník potiahnutý fóliou s dekorom dreva

buk světlý K10 / buk svetlý K10

buk tmavý K11 / buk tmavý K11

dub K12 / dub K12

třešeň K18 / čerešňa K18

89620910

89620911

89620912

89620918

11

11

11

11

89622710

89622711

89622712

89622718

délka 90cm MN1MN1 délka 270cmbarva farba

mako® přechodové, srovnávací a schodové profily samolepící 
    prechodové, srovnávací a schodové profily samolepiace

bronz světlý
bronz svetlý

stříbro
striebro

bronz
bronz

champagner
champagner

buk světlý
buk svetlý

dub
dub

buk tmavý
buk tmavý

třešeň
čerešňa

K2 K10 K11 K12 K18K4 K6 K9

eloxovaný hliník / eloxovaný hliník fólie s dekory dřeva / fólie s dekorom dreva

Barvy a dekory uvedené v tomto katalogu se mohou ve skutečnosti mírně lišit. /Farby a vzory uvedené v tomto katalógu sa môžu v skutočnosti mierne líšiť.

30

5 2,
5

30

2,
55

40

35

40

35

37

30 x 2,5 mm   samolepící / samolepiace

30 x 2,5 mm   samolepící s dekorem dřeva / samolepiace s dekorom dreva

40 x 3 mm   samolepící / samolepiace

40 x 3 mm   samolepící s dekorem dřeva / samolepiace s dekorom dreva

37 x 10 mm   samolepící s drážkami / samolepiace s drážkami
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hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

bronz světlý K2 / bronz svetlý K2

bronz světlý K2 / bronz svetlý

stříbro K4 / striebro K4

stříbro K4 / striebro

bronz K6 / bronz K6

bronz K6 / bronz

champagner K9 / champagner K9

champagner K9 / champagner

1

1

1

1

1

1

1

1

89412702

89362702

89412704

89362704

89412706

89362706

89412709

89362709

MN1

MN1

délka 270cm

délka 270cm

barva farba

barva farba

hliník eloxovaný / hliník eloxovaný

bronz světlý K2 / bronz svetlý K2

stříbro K4 / striebro K4

bronz K6 / bronz K6

champagner K9 / champagner K9

1

1

1

1

89352702

89352704

89352706

89352709

MN1délka 270cmbarva farba

hliník potažený fólií s dekorem dřeva / hliník potiahnutý fóliou s dekorom dreva

hliník potažený fólií s dekorem dřeva / hliník potiahnutý fóliou s dekorom dreva

buk světlý K10 / buk svetlý K10

buk světlý K10 / buk svetlý K10

buk tmavý K11 / buk tmavý K11

buk tmavý K11 / buk tmavý K11

dub K12 / dub K12

dub K12 / dub K12

třešeň  K18 / čerešňa K18

třešeň  K18 / čerešňa K18

1

1

1

1

1

1

1

1

89352710

89362710

89352711

89362711

89352712

89362712

89352718

89362718

MN1

MN1

délka 270cm

délka 270cm

barva farba

barva farba

hliník potažený fólií s dekorem dřeva / hliník potiahnutý fóliou s dekorom dreva

buk světlý K10 / buk svetlý K10

buk tmavý K11 / buk tmavý K11

dub K12 / dub K12

třešeň  K18 / čerešňa K18

89440910

89440911

89440912

89440918

11

11

11

11

89442710

89442711

89442712

89442718

délka 90cm MN1MN1 délka 270cmbarva farba

mako® přechodové, srovnávací a schodové profily samolepící 
            prechodové, srovnávací a schodové profily samolepiace

37

45

15

25

2

10

25

2

10

37 x 10 mm   samolepící s dekorem dřeva a drážkami / samolepiace s dekorom dreva a drážkami

45 x 15 mm   samolepící s drážkami / samolepiace s drážkami

25 x 10 x 2 mm   samolepící s drážkami / samolepiace s drážkami

25 x 10 x 2 mm   samolepící s dekorem dřeva a drážkami / samolepiace s dekorom dreva a drážkami

25 x 20 x 2 mm   samolepící s drážkami / samolepiace s drážkami

25 x 20 x 2 mm   samolepící s dekorem dřeva a drážkami / samolepiace s dekorom dreva a drážkami

25

2

20

25

2

20



17

Plastová soklová lišta vhodná pro instalaci kabelů. Dokonale 
přiléhající ke stěnám a podlaze díky gumovému lemování na 
horním a spodním okraji v barvě lišty. Lišta vyrovnává všechny 
nerovnosti stěn a podlahy. Podlahová lišta LP55 je opatřena veli-
ce prostornými, navzájem oddělenými kanály pro uložení kabe-
láže. Montáž pomocí vrutů nebo speciální pásky č.zboží 832236. 
(montážní návod na str. 20).

Soklová lišta z tvrzené pěny velmi dobře přiléhající ke stěnám a 
podlaze. Soklová lišta LP60 je speciálně tvarovaná pro uložení 
kabeláže. Snadná montáž pomocí montážního klipu (viz.str.21).

lišty soklové LP55

lišty soklové LP60

Soklová lišta plastová vhodná pre inštaláciu káblov. Dokonale 
priliehajúca k stenám a podlahe vďaka gumovému lemovanie 
na hornom a spodnom okraji vo farbe lišty. Lišta vyrovnáva všetky 
nerovnosti stien a podlahy. Podlahová lišta LP55 je opatrená veľ-
mi priestornými, navzájom oddelenými kanálmi pre uloženie ka-
beláže. Montáž pomocou vrutov alebo špeciálnej pásky č.zboží. 
832236 (viz. montážny návod na str 20).

Soklová lišta z tvrdenej peny veľmi dobre priliehajúce k stenám 
a podlahe. Soklová lišta LP60 je špeciálne tvarovaná pre ulo-
ženie kabeláže. Jednoduchá montáž pomocou montážneho 
klipu (viď.str.21).

89-25-55-0-115
hliník

89-25-60-0-16
javor

89-25-55-M-207
dub bahenní

89-25-60-0-40
buk tmavý

89-25-55-M-255
dub starý

89-25-60-0-49
dub oregon

89-25-55-M-254
dub panama

89-25-55-M-201
dub iberský

89-25-60-0-37
dub

89-25-55-M-208
mozaika

89-25-60-0-41
buk

89-25-55-M-257
dub antický

89-25-60-0-59
mahagon klasik

89-25-55-M-202
buk

89-25-60-0-38 
dub manor

89-25-55-M-250
dub letní

89-25-60-0-44
třešeň

89-25-55-M-259
dub rustikální

89-25-60-0-84
buk orlando

89-25-55-M-204
hrušeň uralská

89-25-60-0-39 
borovice

89-25-55-M-252
dub hnědý

89-25-60-0-45
mahagon světlý

89-25-55-M-260
buk přírodní

89-25-60-0-88
venge

89-25-55-M-206
dub karpatský

89-25-55-M-253
jasan skandinávský

89-25-55-M-261
jílm královský

89-25-55-M-258
dub retro

89-25-60-0-58 
ořech benátský

mako® lišty soklové PVC / lišty soklové PVC
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mako® lišta soklová LP55 / lišta soklová LP55

mako® spojka / spojka

mako® roh vnitřní / roh vnútorný

89-25-55-0-115

Plastová soklová lišta pro instalaci kabelů. Dokonale přiléhající ke stěnám a podlaze díky gumovému lemování 
na horním a spodním okraji v barvě lišty. Lišta vyrovnává všechny nerovnosti stěn a podlahy. Podlahová lišta LP55 
je opatřena velice prostornými, navzájem oddělenými kanály pro uložení kabeláže. Montáž pomocí vrutů nebo 
speciální pásky č.zboží 832236 (montážní návod na str. 5).

89-25-55-M-204

89-25-55-M-208

89-25-55-M-253

89-25-55-M-257

5,8x250cm hliník / hliník

hliník / hliník

hliník / hliník

1

89-25-55-2-115

89-25-55-1-115

5,8x250cm hrušeň uralská / hruška uralská

hrušeň uralská / hruška uralská

hrušeň uralská / hruška uralská

1

89-25-55-2-204

89-25-55-1-204

5,8x250cm mozaika / mozaika

mozaika / mozaika

mozaika / mozaika

1

89-25-55-2-208

89-25-55-1-208

5,8x250cm jasan skandinávský / jaseň škandinávsky

jasan skandinávský / jaseň škandinávsky

jasan skandinávský / jaseň škandinávsky

1

89-25-55-2-253

89-25-55-1-253

5,8x250cm dub antik / dub antik

dub antik / dub antik

dub antik / dub antik

1

89-25-55-2-257

89-25-55-1-257

89-25-55-M-202

89-25-55-M-207

89-25-55-M-252

89-25-55-M-255

89-25-55-M-259

89-25-55-M-261

5,8x250cm buk / buk

buk / buk

buk / buk

1

89-25-55-2-202

89-25-55-1-202

5,8x250cm dub bahenní / dub bahenný

dub bahenní / dub bahenný

dub bahenní / dub bahenný

1

89-25-55-2-207

89-25-55-1-207

5,8x250cm dub hnědý starý / dub hnedý starý

dub hnědý starý / dub hnedý starý

dub hnědý starý / dub hnedý starý

1

89-25-55-2-252

89-25-55-1-252

5,8x250cm dub starý / dub starý

dub starý / dub starý

dub starý / dub starý

1

89-25-55-2-201

89-25-55-1-201

5,8x250cm

5,8x250cm

dub rustikální / dub rustikálny

dub rustikální / dub rustikálny

dub rustikální / dub rustikálny

jílm královský / brest kráľovský

jílm královský / brest kráľovský

jílm královský / brest kráľovský

1

1

89-25-55-2-259

89-25-55-1-259

89-25-55-2-261

89-25-55-1-261

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-25-55-M-201

89-25-55-M-206

89-25-55-M-250

89-25-55-M-254

89-25-55-M-258

89-25-55-M-260

5,8x250cm dub iberský / dub iberijský

dub iberský / dub iberijský

dub iberský / dub iberijský

1

89-25-55-2-201

89-25-55-1-201

5,8x250cm dub karpatský / dub karpatský

dub karpatský / dub karpatský

dub karpatský / dub karpatský

1

89-25-55-2-206

89-25-55-1-206

5,8x250cm dub letní / dub letný

dub letní / dub letný

dub letní / dub letný

1

89-25-55-2-250

89-25-55-1-250

5,8x250cm dub panama / dub panama

dub panama / dub panama

dub panama / dub panama

1

89-25-55-2-254

89-25-55-1-254

5,8x250cm

5,8x250cm

dub retro / dub retro

dub retro / dub retro

dub retro / dub retro

buk přírodní / buk prírodný

buk přírodní / buk prírodný

buk přírodní / buk prírodný

1

1

89-25-55-2-258

89-25-55-1-258

89-25-55-2-260

89-25-55-1-260

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

cena

cena

č.zboží

barva farba

barva farba

rozměr rozmer barva farba MN1 cena

č.zboží

obj.číslo

MN1

MN1

  Pro odstín dub starý je příslušenství shodné s odstínem dub iberský. / Pre odtieň dub starý je príslušenstvo zhodné s odtieňom dub iberijský.

55
m

m

22mm

mako® lišty soklové LP55 a příslušenství / lišty soklové LP55 a príslušenstvo
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mako® roh vnější / roh vonkajší

mako® koncovka levá / koncovka ľavá

mako® koncovka pravá / koncovka pravá

89-25-55-3-115

89-25-55-5-115L

89-25-55-5-115P

89-25-55-3-204

89-25-55-5-204L

89-25-55-5-204P

89-25-55-3-208

89-25-55-5-208L

89-25-55-5-208P

89-25-55-3-253

89-25-55-5-253L

89-25-55-5-253P

89-25-55-3-257

89-25-55-5-257L

89-25-55-5-257P

89-25-55-3-202

89-25-55-5-202L

89-25-55-5-202P

89-25-55-3-207

89-25-55-5-207L

89-25-55-5-207P

89-25-55-3-252

89-25-55-5-252L

89-25-55-5-252P

89-25-55-3-201

89-25-55-5-201L

89-25-55-5-201P

89-25-55-3-259

89-25-55-5-259L

89-25-55-5-259P

89-25-55-3-261

89-25-55-5-261L

89-25-55-5-261P

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-25-55-3-201

89-25-55-5-201L

89-25-55-5-201P

Pro odstín dub starý je příslušenství shodné s odstínem dub iberský. / Pre odtieň dub starý je príslušenstvo zhodné s odtieňom dub iberijský.

89-25-55-3-206

89-25-55-5-206L

89-25-55-5-206P

89-25-55-3-250

89-25-55-5-250L

89-25-55-5-250P

89-25-55-3-254

89-25-55-5-254L

89-25-55-5-254P

89-25-55-3-258

89-25-55-5-258L

89-25-55-5-258P

89-25-55-3-260

89-25-55-5-260L

89-25-55-5-260P

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

cena

cena

cena

obj.číslo

č.zboží

č.zboží

MN1

MN1

MN1

mako® lišty soklové LP55 a příslušenství / lišty soklové LP55 a príslušenstvo

hliník / hliník

hliník / hliník

hliník / hliník

hrušeň uralská / hruška uralská

hrušeň uralská / hruška uralská

hrušeň uralská / hruška uralská

mozaika / mozaika

mozaika / mozaika

mozaika / mozaika

jasan skandinávský / jaseň škandinávsky

jasan skandinávský / jaseň škandinávsky

jasan skandinávský / jaseň škandinávsky

dub antik / dub antik

dub antik / dub antik

dub antik / dub antik

buk / buk

buk / buk

buk / buk

dub bahenní / dub bahenný

dub bahenní / dub bahenný

dub bahenní / dub bahenný

dub hnědý starý / dub hnedý starý

dub hnědý starý / dub hnedý starý

dub hnědý starý / dub hnedý starý

dub starý / dub starý

dub starý / dub starý

dub starý / dub starý

dub rustikální / dub rustikálny

dub rustikální / dub rustikálny

dub rustikální / dub rustikálny

jílm královský / brest kráľovský

jílm královský / brest kráľovský

jílm královský / brest kráľovský

dub iberský / dub iberijský

dub iberský / dub iberijský

dub iberský / dub iberijský

dub karpatský / dub karpatský

dub karpatský / dub karpatský

dub karpatský / dub karpatský

dub letní / dub letný

dub letní / dub letný

dub letní / dub letný

dub panama / dub panama

dub panama / dub panama

dub panama / dub panama

dub retro / dub retro

dub retro / dub retro

dub retro / dub retro

buk přírodní / buk prírodný

buk přírodní / buk prírodný

buk přírodní / buk prírodný

barva farba

barva farba

barva farba
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       Návod možno dodat v tištěné         
podobě - viz.obrázek. Informace u 
ochodního zástupce.
Návod možné dodať v tlačenej            
podobe - viď. obrázok. Informácie 
u obchodného zástupca.

mako® návod k montáži soklových lišt LP 55 / návod na na montáž soklových líšt LP 55
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mako® lišta soklová LP60 / lišta soklová LP60

mako® spojka / spojka

mako® roh vnitřní / roh vnútorný

mako® montážní klip / montážny klip

89-25-60-0-16

Soklová lišta z tvrzené pěny, velmi dobře přiléhající ke stěnám a podlaze. Soklová lišta LP60 je speciálně tvarova-
ná pro uložení kabeláže. Snadná montáž pomocí montážního klipu 

89-25-60-0-39

89-25-60-0-44

89-25-60-0-58

89-25-60-0-88

transparentní / transparentný

4,8x250cm javor / javor

javor / javor

javor / javor

1

89-25-48-2-16

89-25-48-1-16

89-25-60.3-0

4,8x250cm borovice / borovica

borovice / borovica

borovice / borovica

1

89-25-48-2-39

89-25-48-1-39

4,8x250cm třešeň / čerešňa

třešeň / čerešňa

třešeň / čerešňa

1

89-25-48-2-44

89-25-48-1-44

4,8x250cm ořech benátský / orech benátsky

ořech benátský / orech benátsky

ořech benátský / orech benátsky

1

89-25-48-2-58

89-25-48-1-58

4,8x250cm venge / venge

venge / venge

venge / venge

1

89-25-48-2-88

89-25-48-1-88

89-25-60-0-38

89-25-60-0-41

89-25-60-0-49

89-25-60-0-84

4,8x250cm dub manor / dub manor

dub manor / dub manor

dub manor / dub manor

1

89-25-48-2-38

89-25-48-1-38

4,8x250cm buk / buk

buk / buk

buk / buk

1

89-25-48-2-41

89-25-48-1-41

4,8x250cm dub oregon / dub oregon

dub oregon / dub oregon

dub oregon / dub oregon

1

89-25-48-2-49

89-25-48-1-49

4,8x250cm buk orlando / buk orlando

buk orlando / buk orlando

buk orlando / buk orlando

1

89-25-48-2-84

89-25-48-1-84

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

89-25-60-0-37

89-25-60-0-40

89-25-60-0-45

89-25-60-0-59

4,8x250cm dub / dub

dub / dub

dub / dub

1

89-25-48-2-37

89-25-48-1-37

4,8x250cm buk tmavý / buk tmavý

buk tmavý / buk tmavý

buk tmavý / buk tmavý

1

89-25-48-2-40

89-25-48-1-40

4,8x250cm mahagon světlý / mahagón svetlý

mahagon světlý / mahagón svetlý

mahagon světlý / mahagón svetlý

1

89-25-48-2-45

89-25-48-1-45

4,8x250cm mahagon klasik / mahagón klasik

mahagon klasik / mahagón klasik

mahagon klasik / mahagón klasik

1

89-25-48-2-59

89-25-48-1-59

1

1

1

1

1

1

1

1

cena

cena

cena

obj.číslo rozměr rozmer barva farba MN1 cena

obj.číslo

obj.číslo

obj.číslo

barva farba

barva farba

barva farba

MN1

MN1

MN1

48
m

m

19mm

mako® lišty soklové LP60 a příslušenství / lišty soklové LP60 a príslušenstvo
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mako® roh vnější / roh vonkajší

mako® koncovka levá / koncovka ľavá

mako® koncovka pravá / koncovka pravá

89-25-48-3-16

89-25-48-516-L

89-25-48-516-P

89-25-48-3-39

89-25-48-539-L

89-25-48-539-P

89-25-48-3-44

89-25-48-544-L

89-25-48-544-P

89-25-48-3-58

89-25-48-558-L

89-25-48-558-P

89-25-48-3-88

89-25-48-588-L

89-25-48-588-P

89-25-48-3-38

89-25-48-538-L

89-25-48-538-P

89-25-48-3-41

89-25-48-541-L

89-25-48-541-P

89-25-48-3-49

89-25-48-549-L

89-25-48-549-P

89-25-48-3-84

89-25-48-584-L

89-25-48-584-P

89-25-48-3-37

89-25-48-537-L

89-25-48-537-P

89-25-48-3-40

89-25-48-540-L

89-25-48-540-P

89-25-48-3-45

89-25-48-545-L

89-25-48-545-P

89-25-48-3-59

89-25-48-559-L

89-25-48-559-P

obj.číslo

obj.číslo

obj.číslo

mako® lišty soklové LP60 a příslušenství / lišty soklové LP60 a príslušenstvo

javor / javor

javor / javor

javor / javor

borovice / borovica

borovice / borovica

borovice / borovica

třešeň / čerešňa

třešeň / čerešňa

třešeň / čerešňa

ořech benátský / orech benátsky

ořech benátský / orech benátsky

ořech benátský / orech benátsky

venge / venge

venge / venge

venge / venge

dub manor / dub manor

dub manor / dub manor

dub manor / dub manor

buk / buk

buk / buk

buk / buk

dub oregon / dub oregon

dub oregon / dub oregon

dub oregon / dub oregon

buk orlando / buk orlando

buk orlando / buk orlando

buk orlando / buk orlando

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

dub / dub

dub / dub

dub / dub

buk tmavý / buk tmavý

buk tmavý / buk tmavý

buk tmavý / buk tmavý

mahagon světlý / mahagón svetlý

mahagon světlý / mahagón svetlý

mahagon světlý / mahagón svetlý

mahagon klasik / mahagón klasik

mahagon klasik / mahagón klasik

mahagon klasik / mahagón klasik

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

cena

cena

cena

barva farba

barva farba

barva farba

MN1

MN1

MN1
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mako® lišta kobercová bez lávky / lišta kobercová bez lávky

mako® lišta lomená samolepící soklová / lišta lomená samolepiaca soklová

mako® sada na opravu poškozených míst ProFill+/ sada na opravu poškodených miest ProFill+

8951 04

71300014

8955 04

PVC lišta s oboustrannou lepící páskou k přilepení proužků koberce, montáž možná pomocí montážní pásky 
č.zboží: 882236

samolepící, 25m role, baleno jednotlivě ve fólii s informační etiketou

20x20mm

Příprava: odstraníme případné nerovnosti na poškozeném 
místě.

Príprava: odstránime prípadné nerovnosti na poškodenom 
mieste.

Odstranění přebytečného tmelu: po důkladném zchladnutí 
přebytečný tmel odstraníme pomocí hoblíku na tavícím 
noži.

Odstránenie prebytočného tmelu: po dôkladnom vychlad-
nutí prebytočný tmel odstránime pomocou hoblíka na 
taviacim nožmi.

Plnění poškozeného místa: zahřátým hrotem tavícího nože 
zahřejeme a promísíme potřebné množství tmelu, tmel 
naneseme do poškozeného místa tak, aby malé množství 
přebývalo.
Vždy, pokud je to nutné, nanášíme tmel od světlého do 
tmavého.

Plnenie poškodeného miesta: zahriatym hrotom taviaceho 
nože zahrejeme a premiešame potrebné množstvo tmelu, 
tmel nanesieme do poškodeného miesta tak, aby malé 
množstvo prebývalo. 
Vždy, ak je to nutné, nanášame tmel od svetlého do 
tmavého.

Jemné doladění: „struktury let“ dosáhneme tak, že např. 
pomocí nože provedeme do tmelu rýhy  a ty poté zaplníme 
tmavším odstínem tmelu.

Odstránenie prebytočného tmelu: po dôkladnom vychlad-
nutí prebytočný tmel odstránime pomocou hoblíka na 
taviacim nožmi.

Tip: jednotlivé odstíny tmelu je možné mezi sebou míchat, 
tak docílíme potřebného meziodstínu.

Tip: jednotlivé odtiene tmelu je možné medzi sebou miešať, 
tak docielime potrebného meziodstínu.

Hotovo: posledním krokem je lehké přebroušení poškozené-
ho místa šedým brousícím rounem, odstraníme tak poslední 
přebytky tmelu.

Hotovo: posledným krokom je ľahké prebrúsenie poško-
deného miesta šedým brúsiacim rúnom, odstránime tak 
posledný prebytky tmelu.

250x5,2mm

bílá

bílá 

1

1

1

č.zboží

č.zboží

č.zboží

rozměr rozmer

rozměr rozmer

barva farba

barva farba

MN1

MN1

MN1

cena

cena

cena

mako® lišty soklové / lišty soklové
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Podložky pod kolečkové židle a čistící zóny 
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Tvary a velikosti podložek
Podložky na ochranu podlahových krytin spojuje velmi dobrá 
funkčnost, praktičnost a design. Můžete si vybrat z různých velikostí 
a forem. Kromě toho nabízíme také možnost maximálního rozmě-
ru podložky 1,20 x 6m. Další informace u obchodního zástupce.

Tvary a veľkosti podložiek
Podložky na ochranu podlahových krytín spája veľmi dobrá funkč-
nosť, praktickosť a design. Môžete si vybrať z rôznych veľkostí a  fo-
riem. Okrem toho ponúkame tiež možnosť maximálneho rozmeru 
podložky 1,20 x 6m. Ďalšie informácie u obchodného zástupca.

mako® podložky pod kolečkové židle / podložky pod kolieskové stoličky

12
0m

1,30m; 1,50m

12
0m

150m 150m

12
0m

Prodejní stojan VzorníkInformace u obchodního zástupce. Informace u obchodního zástupce.

1,20m 1,30m 0,65m

Prodejní stojan, variabilní díky kolečkům.
Predajný stojan, variabilný vďaka kolieskam.

výška výška šířka šírka hloubka hĺbka

tvar 
O

tvar 
U

tvar 
L

tvar 
B

tvar 
E

tvar 
T tvar 

R

12
0m

90m; 150m

12
0m

150m

12
0m

0,75m - 6m

0,60m - 1,20m

mako® systém značení kvality
U mako® obdržíte produkty, které Vás v každém případě pře-
svědčí: funkčností, zpracováním a životností. Různé kvalitativní 
stupně  rozpoznáte podle označení každého výrobku pomocí 
hvězdiček.

mako® systém značenia kvality 
U mako® dostanete produkty, ktoré Vás v každom prípade pre-
svedčia: funkčnosťou, spracovaním a životnosťou. Rôzne kvali-
tatívne stupne rozpoznáte podľa označenia každého výrobku 
pomocou hviezdičiek.

 Standard

 Profi

 Star

Cenově výhodná standardní 
kvalita pro hobby a kutily.
Cenovo výhodná štandardná 
kvalita pre hobby a kutilov.

Dobrá kvalita pro náročné 
práce v domácnosti a dílně.
Dobrá kvalita pre náročné 
práce v domácnosti a v dielni.

Top kvalita pro profesionální použití. Garantuje možnost 
dlouhodobého zatížení, nejlepší výsledky a dlouhou životnost.
Top kvalita pre profesionálne použitie. Garantuje možnosť 
dlhodobého zaťaženia, najlepšie výsledky a dlhú životnosť.

Absolutní špičková kvalita pro profesionální použití. Garantuje          
možnost dlouhodobého zatížení, nejlepší výsledky a dlouhou životnost.
Absolútna špičková kvalita pre profesionálne použitie. Garantuje 
možnosť dlhodobého zaťaženia, najlepšie výsledky a dlhú životnosť.

Informácie u obchodného zástupca. Informácie u obchodného zástupca.

Podložky pod kolečkové židle a čistící zóny 
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Minimální objednací množství viz. obchodní a dodací podmínky. / Minimálne objednávacie množstvo viď. obchodné a dodacie podmienky.
Dodací lhůta u podložek na objednávku je 2-3 týdny! / Dodacia lehota u podložiek na objednávku je 2-3 týždne!

Podložky polypropylen
•  z kvalitního polypropylenu –100 % recyklovatelný
•  kancelářské židle po něm mají dobrý pojezd 
•  bez vynilu, pachově neutrální – prostý jedovatých látek
•  zatížitelný a odolný 
•  tlumí kročejový hluk
•  mléčný nádech
•  standard kvalita

pro koberce:
tloušťka 2,1mm, nopy cca 4mm

pro hladké podlahy:
tloušťka 1,8mm

Podložky polypropylen
• z kvalitného polypropylenu -100% recyklovateľný
• kancelárske stoličky po ňom majú dobrý pojazd
• bez vynilu, pachovo neutrálny - prostý jedovatých látok
• vysoko zaťažiteľný a odolný obrúseniu
• tlmí kročajový hluk
• mliečny nádych
• standard kvalita

pre koberce:
hrúbka 2,1mm, nopy cca 4mm

pre hladké podlahy:
hrúbka 1,8mm

94-02-0900A 0,90m 1,20m hladká podlaha 1,8mm

mako® podložka s nopy na koberce / podložka s nopmi na koberce

mako® podložka na hladké podlahy / podložka na hladké podlahy

POLYPROPYLEN 
na koberce a hladké podlahy

tvar 
O

94-01-0900A 0,90m 1,20m koberce 4mm 1

1

2,1mm

tvar 
O

č.zboží délka dlžka šířka šírka použití na použitie na MN1síla sila

č.zboží délka dlžka šířka šírka použití na použitie na MN1síla sila nopy

mako® podložky pod kolečkové židle / podložky pod kolieskové stoličky

sta
ndard

Vhodná pro koberce s nízkým i vysokým vlasem. Vhodná pre koberce s nízkym aj vysokým vlasom.

Zbavte podlahu nečistot a odstraňte z podložky ochrannou fólii. Zbavte podlahu nečistôt a odstráňte z podložky ochrannú fóliu.
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Podložky polykarbonát 
• transparentní podložka
•  z kvalitního materiálu –100 % recyklovatelný 
• kancelářské židle po něm mají dobrý pojezd 
•  zároveň dobrá odolnost proti kolečkům
•  zatížitelný a odolný, tlumí kročejový hluk 
•  bez vynilu, pachově neutrální – prostý jedovatých látek
• profi kvalita

pro koberce:
tloušťka 1,8mm, nopy cca 3mm

pro hladké podlahy:
tloušťka 1,8mm

Podložky polykarbonát
• transparentná podložka
• z kvalitného materiálu -100% recyklovateľný
• kancelárske stoličky po ňom majú dobrý pojazd
• zároveň dobrá odolnosť proti kolieskam
• zaťažiteľný a odolný, tlmí kročajový hluk
• bez vynilu, pachovo neutrálny - prostý jedovatých látok
• profi kvalita

pre koberce:
hrúbka 1,8mm, nopmi cca 3mm

pre hladké podlahy:
hrúbka 1,8mm

94-12-0900A 0,90m 1,20m hladké podlahy 1,8mm

mako® podložka s nopy na koberce / podložka s nopmi na koberce

mako® podložka na hladké podlahy / podložka na hladké podlahy

POLYKARBONÁT 
na koberce a hladké podlahy

tvar 
O

94-11-0900A 0,90m 1,20m koberce 3mm 1

1

1,8mm

tvar 
O

č.zboží délka dlžka šířka šírka použití na použitie na MN1síla sila

č.zboží délka dlžka šířka šírka použití na použitie na MN1síla sila nopy

mako® podložky pod kolečkové židle / podložky pod kolieskové stoličky

Vhodná pro koberce s nízkým i vysokým vlasem. Vhodná pre koberce s nízkym aj vysokým vlasom.

Zbavte podlahu nečistot a odstraňte z podložky ochrannou fólii. Zbavte podlahu nečistôt a odstráňte z podložky ochrannú fóliu.

Profi

Minimální objednací množství viz. obchodní a dodací podmínky. / Minimálne objednávacie množstvo viď. obchodné a dodacie podmienky.
Dodací lhůta u podložek na objednávku je 2-3 týdny! / Dodacia lehota u podložiek na objednávku je 2-3 týždne!
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Podložky PET Ecoblue®

Životní prostředí je respektováno a zůstává důležitou součástí moderního 
života. Stejně tak důležité je, že suroviny jsou pečlivě a šetrně zpracovány. 
Materiál, který splňuje všechny tyto ekologické a ekonomické požadavky, 
je polyethylentereftalát (PET). Podložky EcoBlue® jsou vyrobeny z tohoto 
ekologicky šetrného materiálu a mohou být díky tomu až 100% recyklovány. 
PET je nejdéle známou umělou hmotou.
Výhody: •  záruka 2 roky proti rozlomení • transparentní podložka •  z vy-
soce kvalitního materiálu PET –100 % recyklovatelný •   přívětivý životnímu 
prostředí  • zatížitelný, odolný poškrábání a obroušení  •  bez vynilu, pa-
chově neutrální – prostý jedovatých látek • kancelářské židle po něm mají 
vynikající pojezd,  zároveň vynikající odolnost proti kolečkům(DIN EN 425) 
•  těžce zápalný (DIN 4102/B1) •  strukturovaná horní strana •  protiskluzná 
spodní strana ( DIN EN ISO 13287 ) •  vhodný i pro podlahové vytápění 
• vhodný pro alergiky • díky ručnímu zpracování zaoblené hrany, které 
neřežou • prostý Bisfenolu

Podložky PET Ecoblue®

Životné prostredie je rešpektované a zostáva dôležitou súčasťou moderné-
ho života. Rovnako dôležité je, že suroviny sú dôkladne a šetrne spracované. 
Materiál, ktorý spĺňa všetky tieto ekologické a ekonomické požiadavky, je 
polyetyléntereftalát (PET). Podložky EcoBlue® sú vyrobené z tohto ekologicky 
šetrného materiálu a môžu byť vďaka tomu až100% recyklované. PET je na-
jdlhšie známou umelou hmotou. 
Výhody: • záruka 2 roky proti rozlomeniu • transparentná podložka • z vyso-
ko kvalitného materiálu PET -100% recyklovateľný • prívetivý životnému pro-
strediu • zaťažiteľný, odolný poškriabaniu a obrúseniu • bez vynilu, pacho-
vo neutrálny - prostý jedovatých látok • kancelárske stoličky po ňom majú 
vynikajúci pojazd, zároveň vynikajúcu odolnosť proti kolieskam (DIN EN 425) 
• ťažko zápalný (DIN 4102/B1) • štruktúrovaná horná strana • protišmyková 
spodná strana (DIN EN ISO 13287) • vhodný aj pre podlahové vykurovanie • 
vhodný pre alergikov • vďaka ručnému spracovanie zaoblené hrany, ktoré 
nerežů • prostý Bisfenol

PET Ecoblue® na koberce 
a hladké podlahy

mako® podložky pod kolečkové židle / podložky pod kolieskové stoličky

Profi

tvar 
L

tvar 
O

tvar 
U

mako® podložka na podlahy, koberce / podložka hladká na podlahy, koberce

94-08-1100

94-08-120R

94-08-2000

94-07-1100

94-07-120R

94-07-2000

1

1

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,10m

Ø 1,20m

2,00m

1,50m

3,00m

94-08-0750

94-08-060R

94-08-130U

94-08-150L

94-07-0750

94-07-060R

94-07-130U

94-07-150L

94-08-1300

94-08-2400

94-07-1300

94-07-2400

1

1

1,20m

1,20m

1,20m

0,75m

Ø 0,60m

1,30m

1,50m

94-08-0900

94-08-090R

94-08-1800

94-07-0900

94-07-090R

94-07-1800

94-08-1500

94-08-3000

94-07-1500

94-07-3000

1

1,20m

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

1,20m

1,20m

1,20m

0,90m

Ø 0,90m

1,80m

1,30m

2,40m

použití na podlahypoužití na koberce MN1šířka šírkadélka dlžka

tvar 
R

!

!

Ecoblue® serie 07 pro koberce: tloušťka 2,1mm, nopy cca 2,1mm

Ecoblue® serie 08 pro hladké podlahy: termicky navařená protiskluzová    
folie zaručuje vynikající přilnavost, tloušťka 1,8 mm

Ecoblue® seria 07 pre koberce: hrúbka 2,1mm, nopy cca 2,1mm

Ecoblue® seria 08 pre hladké podlahy: termicky navarená protišmyková 
fólia zaručuje vynikajúcu priľnavosť, hrúbka 1,8 mm

Vhodná pre koberce s nízkym vlasom.

Vhodná pro koberce s nízkým vlasem.

Zbavte podlahu nečistot a odstraňte z podložky ochrannou fólii.

Zbavte podlahu nečistôt a odstráňte z podložky ochrannú fóliu.

Minimální objednací množství viz. obchodní a dodací podmínky. / Minimálne objednávacie množstvo viď. obchodné a dodacie podmienky.
Dodací lhůta u podložek na objednávku je 2-3 týdny! / Dodacia lehota u podložiek na objednávku je 2-3 týždne!
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Podložky polykarbonát

• záruka 2 roky proti rozlomeniu • transparentná, čirá podložka  • z vyso-
ko kvalitného materiálu Makrolon® -100% recyklovateľný • prívetivý život-
nému prostrediu • kancelárske stoličky po ňom majú vynikajúci pojazd • 
zároveň vynikajúcu odolnosť proti kolieskam (DIN 68.131) • ťažko zápalný 
(DIN 4102/B1) • protišmykový vďaka VAB® - protišmykové fólii alebo nopom 
(koberce) • vysoko zaťažiteľný a odolný obrúseniu, tlmí kročajový hluk • 
bez vynilu, pachovo neutrálny - prostý jedovatých látok • vhodný aj pre 
podlahové vykurovanie, vhodný pre alergikov

   Ecogrip® séria 11 pre koberce: hrúbka 1,8mm, nopy cca 4,5mm

mako® podložka s nopy na koberce / podložka s nopmi na koberce

POLYKARBONÁT Ecogrip® na koberce

94-11-1100

94-11-1800

1,10m

1,80m

1,20m

1,20m

koberce

koberce

4,5mm

4,5mm

1,8mm

1,8mm

94-11-1300

94-11-2000

1,30m

2,00m

1,20m

1,20m

koberce

koberce

4,5mm

4,5mm

1,8mm

1,8mm

94-11-1500

94-11-2400

94-11-060R

94-11-090R

94-11-120R

94-11-3000

1,50m

2,40m

 � 0,60m

 � 0,90m

 � 1,20m

3,00m

1,20m

1,20m

1,20m

koberce

koberce

koberce

koberce

koberce

koberce

4,5mm

4,5mm

4,5mm

1,8mm

1,8mm

1,8mm

1,8mm

1,8mm

1,8mm

94-11-090T

94-11-150T

94-11-130U94-11-130U

94-11-150L

0,90m

1,50m

1,30m

1,50m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

koberce

koberce

koberce

koberce

4,5mm

4,5mm

4,5mm

4,5mm

4,5mm

4,5mm

4,5mm

1,8mm

1,8mm

1,8mm

1,8mm

tvar 
O

tvar 
T

tvar 
L

tvar 
U

tvar 
R

94-11-0750

94-11-0900

0,75m

0,90m

1,20m

1,20m

koberce

koberce

4,5mm

4,5mm

1,8mm

1,8mm

č.zboží délka dlžka šířka šírka použití na použitie na MN1síla sila nopy

mako® podložky pod kolečkové židle / podložky pod kolieskové stoličky

Podložky polykarbonát

•  záruka 2 roky proti rozlomení • transparentní, čirá podložka  •   z vysoce 
kvalitního materiálu Makrolon® –100 % recyklovatelný • přívětivý  životnímu 
prostředí  • kancelářské židle po něm mají vynikající pojezd • zároveň vy-
nikající odolnost proti kolečkům (DIN 68.131) •  těžce zápalný (DIN 4102/
B1) •  protiskluzný díky VAB® – protiskluzové fólii nebo nopům (koberce) •  
vysoce zatížitelný a odolný obroušení, tlumí kročejový hluk •  bez vynilu, 
pachově neutrální – prostý jedovatých látek •  vhodný i pro podlahové 
vytápění, vhodný pro alergiky

   Ecogrip® série 11 pro koberce:  tloušťka 1,8mm,  nopy 4,5mm     

!

!

IFA 1204050

R9 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

Verdrängungsraum
BewertungsgruppeV-

Důrazně doporučujeme  tuto řadu speciálně pro koberce 
s vysokým vlasem (7mm a více).

Dôrazne odporúčame túto sériu špeciálne pre koberce      
s vysokým vlasom (7mm a viac).

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

BESTSELLERSta
r

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pro koberce s extra 
vysokým vlasem.

Minimální objednací množství viz. obchodní a dodací podmínky. / Minimálne objednávacie množstvo viď. obchodné a dodacie podmienky.
Dodací lhůta u podložek na objednávku je 2-3 týdny! / Dodacia lehota u podložiek na objednávku je 2-3 týždne!
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POLYKARBONÁT Ecogrip® 
na hladké podlahy

Podložky polykarbonát

• záruka 2 roky proti rozlomení • transparentní, čirá podložka • z vysoce 
kvalitního materiálu Makrolon® -100% recyklovatelný • přívětivý životnímu 
prostředí • kancelářské židle po něm mají vynikající pojezd • zároveň vy-
nikající odolnost proti kolečkům (DIN 68.131) • těžko zápalný (DIN 4102/
B1) • protiskluzový díky VAB® - protiskluzové fólii nebo nopům (koberce) 
• vysoce zatížitelný a odolný obroušení, tlumí kročejový hluk • bez vynilu, 
pachově neutrální - prostý jedovatých látek • vhodný i pro podlahové 
vytápění, vhodný pro alergiky

   Ecogrip® serie 12 pro podlahy:  tloušťka 1,8mm

Podložky polykarbonát

• záruka 2 roky proti rozlomeniu • transparentná, čirá podložka  • z vyso-
ko kvalitného materiálu Makrolon® -100% recyklovateľný • prívetivý život-
nému prostrediu • kancelárske stoličky po ňom majú vynikajúci pojazd • 
zároveň vynikajúcu odolnosť proti kolieskam (DIN 68.131) • ťažko zápalný 
(DIN 4102/B1) • protišmykový vďaka VAB® - protišmykové fólii alebo nopom 
(koberce) • vysoko zaťažiteľný a odolný obrúseniu, tlmí kročajový hluk • 
bez vynilu, pachovo neutrálny - prostý jedovatých látok • vhodný aj pre 
podlahové vykurovanie, vhodný pre alergikov

   Ecogrip® séria 12 pre podlahy: hrúbka 1,8mm

mako® podložka hladká na podlahy / podložka hladká na podlahy

94-12-1100

94-12-1800

1,10m

1,80m

1,20m

1,20m

hladké podlahy

hladké podlahy

1,8mm

1,8mm

94-12-0750

94-12-1300

94-12-2000

0,75m

1,30m

2,00m

1,20m

1,20m

1,20m

hladké podlahy

hladké podlahy

hladké podlahy

1,8mm

1,8mm

1,8mm

94-12-0900

94-12-1500

94-12-2400

94-12-3000

94-12-060R

0,90m

1,50m

2,40m

3,00m

� 0,60m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

hladké podlahy

hladké podlahy

hladké podlahy

hladké podlahy

hladké podlahy

1,8mm

1,8mm

1,8mm

1,8mm

1,8mm

94-12-090T

94-12-150T

94-12-130U

0,90m

1,50m

1,30m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

hladké podlahy

hladké podlahy

hladké podlahy

1,8mm

1,8mm

1,8mm

tvar 
T

tvar 
R

tvar 
O

č.zboží délka dlžka šířka šírka použití na použitie na MN1síla sila

mako® podložky pod kolečkové židle / podložky pod kolieskové stoličky

94-12-150L 1,50m hladké podlahy 1,8mm

94-12-090R

94-12-120R

 � 0,90m

 � 1,20m

hladké podlahy

hladké podlahy

1,8mm

1,8mm

!

!

IFA 1204050

R9 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

Verdrängungsraum
BewertungsgruppeV-

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

tvar 
L

tvar 
U

Zbavte podlahu nečistot a odstraňte z podložky ochrannou fólii. Zbavte podlahu nečistôt a odstráňte z podložky ochrannú fóliu.

Sta
r

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Minimální objednací množství viz. obchodní a dodací podmínky. / Minimálne objednávacie množstvo viď. obchodné a dodacie podmienky.
Dodací lhůta u podložek na objednávku je 2-3 týdny! / Dodacia lehota u podložiek na objednávku je 2-3 týždne!



31

dešťové kapky - potištěná ochranná podložka

kapky - potištěná ochranná podložka

94-M6-8919

94-M4-8919

0,90m

0,90m

1,20m

1,20m

hladké podlahy

hladké podlahy

2mm

2mm

mako® podložka s motivem polykarbonát / podložka s motívom polykarbonát

mako® podložka s motivem polykarbonát / podložka s motívom polykarbonát

POLYKARBONÁT na hladké podlahy
s motivem 

Podložky polykarbonát
•  záruka 2 roky proti rozlomení 
• transparentní podložka 
•  z vysoce kvalitního materiálu Makrolon® –100 % recyklovatelný 
•   přívětivý životnímu prostředí 
• kancelářské židle po něm mají vynikající pojezd  
•   zároveň vynikající odolnost proti kolečkům (DIN EN 425) 
•  těžce zápalný (DIN EN 13501-1) 
•  protiskluzový povrch: horní strana (R9, DIN 51130) 
•  vysoce zatížitelný a odolný opotřebení, tlumí kročejový hluk 
•  bez vynilu, pachově neutrální – prostý jedovatých látek 
•  vhodný i pro podlahové vytápění, vhodný pro alergiky

pro podlahy: tloušťka 2mm

Podložky polykarbonát
• záruka 2 roky proti rozlomeniu 
• transparentná podložka 
• z vysoko kvalitného materiálu Makrolon® -100% recyklovateľný 
• prívetivý životnému prostredí 
• kancelárske stoličky po ňom majú vynikajúce pojazd 
• zároveň vynikajúca odolnosť proti kolieskam (DIN EN 425) 
• ťažko zápalný (DIN EN 13501-1) 
• protišmykový povrch: horná strana (R9, DIN 51130)
• vysoko zaťažiteľný a odolný opotrebenie, tlmí kročajový hluk 
• bez vynilu, pachovo neutrálny - prostý jedovatých látok 
• vhodný aj pre podlahové vykurovanie, vhodný pre alergikov

pre podlahy: hrúbka 2mm

tvar 
O

tvar 
O

č.zboží

č.zboží

délka dlžka

délka dlžka

šířka šírka

šířka šírka

použití na použitie na

použití na použitie na

MN1

MN1

síla sila

síla sila

mako® podložky pod kolečkové židle / podložky pod kolieskové stoličky

Sta
r

1

1

Minimální objednací množství viz. obchodní a dodací podmínky. / Minimálne objednávacie množstvo viď. obchodné a dodacie podmienky.
Dodací lhůta u podložek na objednávku je 2-3 týdny! / Dodacia lehota u podložiek na objednávku je 2-3 týždne!
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plážové kamínky - potištěná ochranná podložka

fotbalové hřiště - potištěná ochranná podložka

94-M9-8919

94-M11-8919

0,90m

0,90m

1,20m

1,20m

hladké podlahy

hladké podlahy

2mm

2mm

mako® podložka s motivem polykarbonát / podložka s motívom polykarbonát

mako® podložka s motivem polykarbonát / podložka s motívom polykarbonát

tvar 
O

tvar 
O

mako® podložka barevná polykarbonát / podložka farebná polykarbonát

mako® podložka barevná polykarbonát / podložka farebná polykarbonát

černá -potištěná ochranná podložka

kouřové sklo -potištěná ochranná podložka

94-F1-8920

94-F2-8920

0,90m

0,90m

1,20m

1,20m

hladké podlahy

hladké podlahy

2mm

2mm

tvar 
O

tvar 
O

č.zboží délka dlžka šířka šírka použití na použitie na MN1síla sila

č.zboží

č.zboží

č.zboží

délka dlžka

délka dlžka

délka dlžka

šířka šírka

šířka šírka

šířka šírka

použití na použitie na

použití na použitie na

použití na použitie na

MN1

MN1

MN1

síla sila

síla sila

síla sila

mako® podložky pod kolečkové židle / podložky pod kolieskové stoličky

na objednávku!

1

1

1

žebrovaný plech - potištěná ochranná podložka

94-M7-8919 0,90m 1,20m hladké podlahy 2mm

mako® podložka s motivem polykarbonát / podložka s motívom polykarbonát

tvar 
O

č.zboží délka dlžka šířka šírka použití na použitie na MN1síla sila
na objednávku!

Minimální objednací množství viz. obchodní a dodací podmínky. / Minimálne objednávacie množstvo viď. obchodné a dodacie podmienky.
Dodací lhůta u podložek na objednávku je 2-3 týdny! / Dodacia lehota u podložiek na objednávku je 2-3 týždne!
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Roll-O-Grip® serie 82 pro podlahy:  tloušťka 1,8mm
       Zbavte podlahu nečistot a odstraňte z podložky ochrannou fólii.

Roll-O-Grip® serie 73 pro koberce:  tloušťka 1,8mm, nopy 4,5mm
          Důrazně doporučujeme  tuto řadu speciálně pro koberce 
          s vysokým vlasem (7mm a více).

Roll-O-Grip® séria 82 pre podlahy: hrúbka 1,8 mm
      Zbavte podlahu nečistôt a odstráňte z podložky ochrannú fóliu.

Roll-O-Grip® séria 73 pre koberce: hrúbka 1,8mm, nopy 4,5mm
          Dôrazne odporúčame túto sériu špeciálne pre koberce
           s vysokým vlasom (7mm a viac).

POLYKARBONÁT Roll-O-Grip®

Podložky Roll-O-Grip®

Výhody:
• záruka 3 roky proti rozlomení 
• transparentní podložka 
• z vysoce kvalitního materiálu Makrolon® –100 % recyklovatelný 
• vysoce elastický
• kancelářské židle po něm mají vynikající pojezd 
• zároveň vynikající odolnost proti kolečkům (DIN EN 425) 
• protiskluzová: vrchní strana dle R9, DIN 51130, spodní strana dle DIN EN  
   ISO 13287   
• těžce zápalný (DIN EN 13501-1) 
• protiskluzný díky VAB®- protiskluzové fólii nebo nopům (koberce)
• vysoce odolný opotřebení, poškrábání, tlumí kročejový hluk 
• bez vynilu, pachově neutrální – prostý jedovatých látek 
• vhodný i pro podlahové vytápění, vhodný pro alergiky
• jemně strukturovaný povrch

Podložky Roll-O-Grip®

Výhody:
• záruka 3 roky proti rozlomeniu
• transparentná podložka
• z vysoko kvalitného materiálu Makrolon® -100% recyklovateľný 
• vysoko elastický
• kancelárske stoličky po ňom majú vynikajúci pojazd
• zároveň vynikajúcu odolnosť proti kolieskam (DIN EN 425)
• protišmyková: vrchná strana podľa R9, DIN 51130, spodná strana 
   podľa DIN EN ISO 13287
• ťažko zápalný (DIN EN 13501-1)
• protišmykový vďaka VAB® - protišmykové fólii alebo nopom (koberce)
• vysoko odolný opotrebeniu, poškrabaniu, tlmí kročajový hluk
• bez vynilu, pachovo neutrálny - prostý jedovatých látok
• vhodný aj pre podlahové vykurovanie, vhodný pre alergikov
• jemne štruktúrovaný povrch

tvar 
O

mako® podložka na podlahy, koberce / podložka hladká na podlahy, koberce

94-82-1100

94-82-2000

94-73-1100

94-73-2000

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,10m

Ø 1,20m

2,00m

1,50m

3,00m

94-82-0750 94-73-0750

94-82-1300

94-82-2400

94-73-1300

94-73-2400

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

0,75m

Ø 0,60m

1,30m

90m

1,50m

94-82-0900

94-82-1800

94-73-0900

94-73-1800

94-82-1500

94-82-3000

94-82-130U

94-82-090T

94-82-150T

94-82-150L

94-82-060R

94-82-090R

94-82-120R

94-73-1500

94-73-3000

94-73-130U

94-73-090T

94-73-150T

94-73-150L

94-73-060R

94-73-090R

94-73-120R

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

0,90m

Ø 0,90m

1,80m

1,50m

1,30m

2,40m

použití na podlahy použití na koberce MN1šířka šírkadélka dlžka

tvar 
R

tvar 
T

!

!

IFA 1204050

R9 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

Verdrängungsraum
BewertungsgruppeV-

Sta
r

mako® podložky pod kolečkové židle / podložky pod kolieskové stoličky

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

Pro koberce s extra vysokým vlasem.

tvar 
L

tvar 
U

Minimální objednací množství viz. obchodní a dodací podmínky. / Minimálne objednávacie množstvo viď. obchodné a dodacie podmienky.
Dodací lhůta u podložek na objednávku je 2-3 týdny! / Dodacia lehota u podložiek na objednávku je 2-3 týždne!
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94-93-0750

94-93-130U

94-93-150L

94-93-1300

94-93-1800

94-92-0750

94-92-130U

94-92-150L

94-92-1300

94-92-1800

0,75m

1,30m

1,50m

1,30m

1,80m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

94-93-0900

94-93-1500

94-93-2000

94-92-0900

94-92-1500

94-92-2000

0,90m

1,50m

2,00m

1,20m

1,20m

1,20m

mako® podložka PC antistatická / podložka PC antistatická

POLYKARBONÁT Transstat® antistatická 
ochrana efektivně a spolehlivě

!

!

Sta
r

mako® podložky pod kolečkové židle / podložky pod kolieskové stoličky

tvar 
O

použití na koberce použití na podlahy délka dlžka šířka šírka MN1

Transstat® série 93 pro koberce: tloušťka 2,4mm, nopy 3,6mm

Transstat® série 92 pro hladké podlahy: tloušťka 2mm

Transstat® séria 93 pre koberce: hrúbka 2,4mm, nopy 3,6mm

Transstat® séria 92 pre hladké podlahy: hrúbka 2mm

Podložky Transstat®:
Výhody:
• spolehlivé odbourání vzniku statické elektřiny díky uzemnění
• záruka 5 let proti rozlomení
• transparentní podložka 
• z vysoce kvalitního materiálu Makrolon® –100 % recyklovatelný 
• přívětivý životnímu prostředí 
• kancelářské židle po něm mají vynikající pojezd, zároveň vynikající odol-
nost proti kolečkům (DIN EN 425) 
•  těžce zápalný (DIN EN 13501-1) 
•  protiskluzová: spodní strana dle DIN EN ISO 13287 
•  bez vynilu, pachově neutrální – prostý jedovatých látek 
•  vhodný i pro podlahové vytápění, vhodný pro alergiky 
• jemně strukturovaný povrch

Podložky Transstat®:
Výhody:
• spoľahlivé odbúranie vzniku statickej elektriny vďaka uzemneniu 
• záruka 5 rokov proti rozlomeniu
• transparentní podložka 
• z vysoko kvalitného materiálu Makrolon® - 100% recyklovateľný 
• prívetivý životnému prostrediu
• kancelárske stoličky po ňom majú vynikajúci pojazd, zároveň vynikajúcu 
odolnosť proti kolieskam (DIN 68.131) 
• ťažko zápalný (DIN 4102/B1) 
• protišmyková: spodná strana podľa DIN EN ISO 13287
• bez vynilu, pachovo neutrálny - prostý jedovatých látok
• vhodný aj pre podlahové vykurovanie, vhodný pre alergikov
• jemne štruktúrovaný povrch

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

Vhodná pro koberce s nízkým i vysokým vlasem.

Zbavte podlahu nečistot a odstraňte z podložky ochrannou fólii.

Vhodná pre koberce s nízkym aj vysokým vlasom.

Zbavte podlahu nečistôt a odstráňte z podložky ochrannú fóliu.

Jsou místa, kde je statická elektřina 
nežádoucí, zde je řešení

tvar 
L

tvar 
U

Minimální objednací množství viz. obchodní a dodací podmínky. / Minimálne objednávacie množstvo viď. obchodné a dodacie podmienky.
Dodací lhůta u podložek na objednávku je 2-3 týdny! / Dodacia lehota u podložiek na objednávku je 2-3 týždne!
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KAUČUK Rollstat® antistatická ochrana 
efektivně a spolehlivě

Sta
r

mako® podložky pod kolečkové židle / podložky pod kolieskové stoličky

94-63-1300

94-63-2000

1,30m

2,00m

1,20m

1,20m

2,5mm

2,5mm

94-63-0900

94-63-1500

94-63-2400

0,90m

1,50m

2,40m

1,20m

1,20m

1,20m

2,5mm

2,5mm

2,5mm

94-63-1100

94-63-1800

94-63-3000

94-63-130U

94-63-150U

94-63-150L

94-63-150E

94-63-150B

1,10m

1,80m

3,00m

1,30m

1,50m

1,50m

1,50m

1,50m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

2,5mm

2,5mm

2,5mm

2,5mm

2,5mm

2,5mm

2,5mm

2,5mm

tvar 
O

délka dlžka šířka šírka MN1síla sila

tvar 
E

tvar 
B

mako® podložka hladká na podlahy / podložka hladká na podlahy

mako® podložka hladká na podlahy / podložka hladká na podlahy
Transstat® série 63 pro hladké podlahy: tloušťka 2,5mm

Transstat® séria 63 pre hladké podlahy: hrúbka 2,5mm

Podložky Rollstat®:
Výhody:
• spolehlivé odbourání vzniku statické elektřiny díky uzemnění
• záruka 5 let proti rozlomení
• vysoce kvalitní přírodní kaučuk, 100% recyklovatelný
• přívětivý životnímu prostředí
• kancelářské židle po něm mají vynikající pojezd, zároveň vynikající odol-
nost proti kolečkům
• těžce zápalný (EN 13501(CFL-s1))
• vysoce zatížitelný a odolný opotřebení, tlumí kročejový hluk 
• bez vynilu, pachově neutrální – prostý jedovatých látek 
• vhodný i pro podlahové vytápění, vhodný pro alergiky 
• šedý mramorovaný provrch

Podložky Rollstat®:
Výhody:
• spoľahlivé odbúranie vzniku statickej elektriny vďaka uzemneniu 
• záruka 5 rokov proti rozlomeniu
• vysoko kvalitný prírodný kaučuk, 100% recyklovateľný
• prívetivý životnému prostrediu
• kancelárske stoličky po ňom majú vynikajúce pojazd, zároveň vynikajúcu 
odolnosť proti kolieskam
• ťažko zápalný (EN 13501 (CFL-s1))
• vysoko zaťažiteľný a odolný opotrebovaniu, tlmí kročajový hluk
• bez vynilu, pachovo neutrálny - prostý jedovatých látok
• vhodný aj pre podlahové vykurovanie, vhodný pre alergikov
• šedý mramorovaný provrch

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

Zbavte podlahu nečistôt a odstráňte z podložky ochrannú fóliu.

č.zboží

Zbavte podlahu nečistot a odstraňte z podložky ochrannou fólii.

Jsou místa, kde je statická elektřina 
nežádoucí, zde je řešení

tvar 
L

tvar 
U

Minimální objednací množství viz. obchodní a dodací podmínky. / Minimálne objednávacie množstvo viď. obchodné a dodacie podmienky.
Dodací lhůta u podložek na objednávku je 2-3 týdny! / Dodacia lehota u podložiek na objednávku je 2-3 týždne!
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Rollsafe® seria 33 pre koberce: hrúbka 2,4mm, nopy 3,6mm 

Rollsafe® seria 42 pre podlahy: hrúbka 2mm

Rollsafe® seria 33 pro koberce: tloušťka 2,4 mm, nopy 3,6 mm

Rollsafe® seria 42 pro podlahy: tloušťka 2mm

POLYKARBONÁT Rollt & Schützt®

Podložky Rolls & Schützt®
Výhody:
• záruka 5 let proti rozlomení 
• transparentní, čirá podložka 
• z vysoce kvalitního materiálu Makrolon® –100 % recyklovatelný
• přívětivý životnímu prostředí
• kancelářské židle po něm mají vynikající pojezd 
• zároveň vynikající odolnost proti kolečkům (DIN EN 425) 
• protiskluzová: vrchní strana dle R9, DIN 51130, spodní strana dle DIN EN 
   ISO 13287 
• těžce zápalný (DIN EN 13501-1) 
• vysoce odolný opotřebení, poškrábání, tlumí kročejový hluk 
• bez vynilu, pachově neutrální – prostý jedovatých látek 
• vhodný i pro podlahové vytápění, vhodný pro alergiky
• jemně strukturovaný povrch

Podložky Rolls & Schützt®

Výhody:
• záruka 5 rokov proti rozlomeniu
• priehľadná, číra plastová podložka
• z vysoko kvalitného materiálu Makrolon® -100% recyklovateľný 
• prívetivý životnému prostrediu
• kancelárske stoličky po ňom majú vynikajúci pojazd
• zároveň vynikajúcu odolnosť proti kolieskam (DIN EN 425)
• protišmyková: vrchná strana podľa R9, DIN 51130, spodná strana 
   podľa DIN EN ISO 13287
• ťažko zápalný (DIN EN 13501-1)
• vysoko odolný opotrebeniu, poškrabaniu, tlmí kročajový hluk
• bez vynilu, pachovo neutrálny - prostý jedovatých látok
• vhodný aj pre podlahové vykurovanie, vhodný pre alergikov
• jemne štruktúrovaný povrch

tvar 
O

tvar 
E

tvar 
B

mako® podložka na podlahy, koberce / podložka hladká na podlahy, koberce

94-42-1100

94-42-2000

94-33-1100

94-33-2000

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,10m

Ø 1,20m

2,00m

1,50m

3,00m

5,00m

6,00m

94-42-075094-33-0750

94-42-1300

94-42-2400

94-42-4000

94-33-1300

94-33-2400

94-33-4000

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

0,75m

Ø 0,60m

1,30m

1,50m

1,50m

1,50m

94-42-0900

94-42-1800

94-33-0900

94-33-1800

94-42-1500

94-42-3000

94-42-5000

94-42-130U

94-42-6000

94-42-150U

94-42-150L

94-42-150E

94-42-150B

94-42-060R

94-42-090R

94-42-120R

94-33-1500

94-33-3000

94-33-5000

94-33-130U

94-33-6000

94-33-150U

94-33-150L

94-33-150E

94-33-150B

94-33-060R

94-33-090R

94-33-120R

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

0,90m

Ø 0,90m

1,80m

1,50m

1,30m

2,40m

4,00m

použití na podlahypoužití na koberce MN1šířka šírkadélka dlžka

tvar 
R

mako® podložky pod kolečkové židle / podložky pod kolieskové stoličky

Sta
r

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

!

! IFA 1204050

R9 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

Verdrängungsraum
BewertungsgruppeV-

Vhodná pro koberce s nízkým i vysokým vlasem.

Zbavte podlahu nečistot a odstraňte z podložky ochrannou fólii.

Vhodná pre koberce s nízkym aj vysokým vlasom.

Zbavte podlahu nečistôt a odstráňte z podložky ochrannú fóliu.

tvar 
L

tvar 
U

Minimální objednací množství viz. obchodní a dodací podmínky. / Minimálne objednávacie množstvo viď. obchodné a dodacie podmienky.
Dodací lhůta u podložek na objednávku je 2-3 týdny! / Dodacia lehota u podložiek na objednávku je 2-3 týždne!
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Rollsafe® serie 13 pro koberce:  tloušťka 2,8mm, nopy 3mm
Rollsafe® serie 14 pro koberce:  tloušťka 3,5mm, nopy 2,8mm

Rollsafe® serie 22 pro podlahy:  tloušťka 2mm
Rollsafe® serie 24 pro podlahy:  tloušťka 3,5mm

Rollsafe® seria 13 pre koberce: hrúbka 2,8mm, nopy 3mm
Rollsafe® seria 14 pre koberce: hrúbka 3,5mm, nopy 2,8mm

Rollsafe® seria 22 pre podlahy: hrúbka 2mm
Rollsafe® seria 24 pre podlahy: hrúbka 3,5mm

POLYKARBONÁT Rollsafe®

Podložky Rollsafe®

Výhody:
• záruka 8 let proti rozlomení 
• transparentní podložka 
• z vysoce kvalitního materiálu Makrolon® –100 % recyklovatelný 
• přívětivý životnímu prostředí
• kancelářské židle po něm mají vynikající pojezd 
• zároveň vynikající odolnost proti kolečkům (DIN EN 425) 
• protiskluzová: vrchní strana dle R9, DIN 51130, spodní strana dle DIN EN  
   ISO 13287  
• těžce zápalný (DIN EN 13501-1) 
• extrémně odolný opotřebení, poškrábání, tlumí kročejový hluk 
• bez vynilu, pachově neutrální – prostý jedovatých látek 
• vhodný i pro podlahové vytápění, vhodný pro alergiky
• jemně strukturovaný povrch

Podložky Rollsafe®

Výhody:
• záruka 8 rokov proti rozlomeniu
• priehľadná, číra plastová podložka
• z vysoko kvalitného materiálu Makrolon® -100% recyklovateľný 
• prívetivý životnému prostrediu
• kancelárske stoličky po ňom majú vynikajúci pojazd
• zároveň vynikajúcu odolnosť proti kolieskam (DIN EN 425)
• protišmyková: vrchná strana podľa R9, DIN 51130, spodná strana 
   podľa DIN EN ISO 13287
• ťažko zápalný (DIN EN 13501-1)
• vysoko odolný opotrebeniu, poškrabaniu, tlmí kročajový hluk
• bez vynilu, pachovo neutrálny - prostý jedovatých látok
• vhodný aj pre podlahové vykurovanie, vhodný pre alergikov
• jemne štruktúrovaný povrch

tvar 
O

tvar 
E

tvar 
B

mako® podložka na podlahy, koberce / podložka hladká na podlahy, koberce

94-13-1100

94-13-120R

94-13-2000

94-22-1100

94-22-120R

94-22-2000

94-14-1100

94-14-120R

94-14-2000

94-24-1100

94-24-120R

94-24-2000

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,10m

Ø 1,20m

2,00m

1,50m

3,00m

94-13-0750

94-13-060R

94-13-130U

94-13-150L

94-13-150E

94-13-150B

94-22-0750

94-22-060R

94-22-130U

94-22-150L

94-22-150E

94-22-150B

94-14-0750

94-14-060R

94-14-130U

94-14-150L

94-14-150E

94-14-150B

94-24-0750

94-24-060R

94-24-130U

94-24-150L

94-24-150E

94-24-150B

94-13-1300

94-13-2400

94-22-1300

94-22-2400

94-14-1300

94-14-2400

94-24-1300

94-24-2400

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

0,75m

Ø 0,60m

1,30m

1,50m

1,50m

1,50m

94-13-0900

94-13-090R

94-13-1800

94-13-150U

94-22-0900

94-22-090R

94-22-1800

94-22-150U

94-14-0900

94-14-090R

94-14-1800

94-14-150U

94-24-0900

94-24-090R

94-24-1800

94-24-150U

94-13-1500

94-13-3000

94-22-1500

94-22-3000

94-14-1500

94-14-3000

94-24-1500

94-24-3000

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

1,20m

0,90m

Ø 0,90m

1,80m

1,50m

1,30m

2,40m

použití na podlahypoužití na koberce MN1šířka šírkadélka dlžka

tvar 
R

mako® podložky pod kolečkové židle / podložky pod kolieskové stoličky

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

!

!

IFA 1204050

R9 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

Verdrängungsraum
BewertungsgruppeV-

Vhodné pro koberce s nízkým i vysokým vlasem.

Zbavte podlahu nečistot a odstraňte z podložky ochrannou fólii.

Vhodné pre koberce s nízkym aj vysokým vlasom.

Zbavte podlahu nečistôt a odstráňte z podložky ochrannú fóliu.

tvar 
L

tvar 
U

Minimální objednací množství viz. obchodní a dodací podmínky. / Minimálne objednávacie množstvo viď. obchodné a dodacie podmienky.
Dodací lhůta u podložek na objednávku je 2-3 týdny! / Dodacia lehota u podložiek na objednávku je 2-3 týždne!
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POLYKARBONÁT ochranné nášlapy 
na schody

Podložky polykarbonát
•  záruka 2 roky proti rozlomení 
• transparentní podložka       
•  z vysoce kvalitního materiálu Makrolon® –100 % recyklovatelný  
•  těžce zápalný (DIN 4102/B1) 
•  odolný proti opotřebení 
•  chrání schody před poškrábáním 
•  bez vynilu, pachově neutrální – prostý jedovatých látek 
• fixace pomocí lepících bodů 
• transparentní se strukturovaným povrchem, vhodný pro alergiky 
• výhoda: při silném znečištění nebo poškození lze snadno a levně vyměnit 
- odpadá nákladná a časově náročná renovace schodů 

Pro podlahy:  tloušťka 1,8mm

Podložky polykarbonát
• záruka 2 roky proti rozlomeniu 
• transparentná podložka 
• z vysoko kvalitného materiálu Makrolon® -100% recyklovateľný ťažko zá-
palný (DIN 4102/B1) 
• odolný proti opotrebeniu 
• chráni schody pred poškriabaním 
• bez vynilu, pachovo neutrálny - prostý jedovatých látok 
• fixácia pomocou lepiacich bodov 
• transparentná so štruktúrovaným povrchom,  vhodný pre alergikov 
• výhoda: pri silnom znečistení alebo poškodení možno ľahko a lacno vy-
meniť - odpadá nákladná a časovo náročná renovácie schodov

Pre podlahy: hrúbka 1,8mm

mako® ochranné nášlapy na schody / ochranné nášľapy na schody

mako® ochranné nášlapy na schody / ochranné nášľapy na schody

mako® ochranné nášlapy na schody / ochranné nášľapy na schody

tvar 
obdélník

tvar 
půlkruh

tvar 
půlkruh

94-8026

94-5617

94-6026

1,20m

1,20m

1,20m

80x22,5x3,5cm

56x14,5x2,5cm

60x22,5x3,5cm

použití na schody

použití na schody

použití na schody

MN1

MN1

MN1

síla síla

síla síla

síla síla

rozměr rozmer

rozměr rozmer

rozměr rozmer

mako® podložky pod kolečkové židle / podložky pod kolieskové stoličky

na objednávku!

na objednávku!

na objednávku!

Zbavte podlahu nečistot a odstraňte z podložky ochrannou fólii. Zbavte podlahu nečistôt a odstráňte z podložky ochrannú fóliu.

Sta
r

Minimální objednací množství viz. obchodní a dodací podmínky. / Minimálne objednávacie množstvo viď. obchodné a dodacie podmienky.
Dodací lhůta u podložek na objednávku je 2-3 týdny! / Dodacia lehota u podložiek na objednávku je 2-3 týždne!
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čistící zóna SKY

čistící zóna SKY XXL

Čistící zóna je vyrobena ze 100% polypropylenu, spodní strana z odolného vinylu, absorbuje až 10l nečistot a 
až 5l tekutiny na 1m2. Protiskluzová a odolná UV záření. Výška rohože 7-8mm. Hmotnost cca 2,8kg/m2. Snadné 
čištění pomocí vysavače. Možno prát do 30°C.

Čistící zóna je vyrobena ze 100% polypropylenu, spodní strana z odolného vinylu, absorbuje až 10l nečistot a 
až 5l tekutiny na 1m2. Protiskluzová a odolná UV záření. Výška rohože 7-8mm. Hmotnost cca 2,8kg/m2. Snadné 
čištění pomocí vysavače. Možno prát do 30°C.

Další odstíny pouze na objednávku minimálně po 5 ks. Dodací lhůta cca 3 týdny.
Ďalšie odtiene iba na objednávku minimálne po 5 ks. Dodacia lehota cca 3 týždne.

barva farba

barva farba

MN1

MN1

č.zboží

č.zboží

60 x 90cm

90 x 300cm

90 x 120cm

120 x 300cm

90 x 150cm

120 x 180cm

135 x 200cm

1

1
1

1

1
1
1

93-6090-MA

93-90300-MA

93-90120-MA

93-120300-MA

93-90150-MA

93-120180-MA

93-135200-MA

rozměr rozmer

rozměr rozmer

Čistící zóny jsou vyrobeny ze 100% polypropylenu, spodní strana z odolného vinylu. Absorbuje až 10l nečistot a 

až 5l tekutiny na 1m2. Protiskluzové a odolné UV záření. Výška rohože 7-8mm. Hmotnost cca 2,8kg/m2. Snadné 

čištění pomocí vysavače. Možno prát do 30°C.

Čistiace zóny sú vyrobené zo 100% polypropylénu, spodná strana z odolného vinylu. Absorbuje až 10l nečistôt 

a až 5l tekutiny na 1m2. Protišmykové a odolné UV žiareniu. Výška rohože 7-8mm. Hmotnosť cca 2,8 kg/m2. 

Ľahké čistenie pomocou vysávača. Možno prať do 30 ° C.

mako® čistící zóny / čistiace zóny
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Nářadí pro podlaháře
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k celoplošnému pokládání koberců v interiéru, velmi dobrá odolnost, vhodná i pro do prostor s kolečkový-
mi židlemi, opětovné stažení koberce bez jeho poškození, pro všechny podlahy, vhodné i pro podlahové 
vytápění, oboustranně potažená fólií, nosič: skelné vlákno, lepidlo: akrylát -disperze

mako® síť pokládací pro podlaháře / sieť pokladacia pre podlahárov

č.zboží rozměr rozmer barva farba

8322 60 1mx25m transparentní

Profi

Pozor! Nepokládat na mramor a umělý kámen.
Pozor! Nepokládat na mramor a umělý kámen.

mako® podkladové a zakrývací materiály / podkladové a zakrývacie materiály

+

textilní bavlněné vlákno, jedna strana pokrytá PE fólií, pro různé zakrývací práce v interiéru i exteriéru, napří-
klad pro zakrytí náchylných podlah a předmětů při renovačních pracích atd., silně savý materiál s nepro-
pustnou fólií, odolnou proti rozpouštědlům, možné použít i vícekrát, rozměr 1x4m složený, rozměr 1x10m a 
1x50m v roli

mako® tkanina zakrývací / tkanina zakrývacia

č.zboží rozměr rozmer gramáž gramáž

8366 04 A

8366 10 A

1mx4m

1mx10m

230g/m²

230g/m²

Star

8366 50 A 1mx50m 230g/m²

+

dvojitý papír s vlnkou, pro pokládku podlahových krytin, jako podkladový a izolační materiál, pro různé 
zakrývací práce v interiéru i exteriéru

mako® lepenka vlnitá / lepenka vlnitá

č.zboží rozměr rozmer gramáž gramáž

8367 10 CZ 1x10m 250g/m²

Profi

MN1

MN1

MN1

MN2

MN2

MN2

MN3

MN3

MN3

1

1

1

1

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

+

recyklovaný papír, pro různé zakrývací práce v interiéru i exteriéru, možné použít i vícekrát

mako® papír zakrývací hladký / papier zakrývací hladký

č.zboží rozměr rozmer gramáž gramáž

8367 50 A

8367 01

0,8x20m

1x20m

100g/m²

100g/m²

Profi

MN1 MN2 MN3

1

1

3

3

-

-

těžký recyklovaný papír, pro pokládku podlahových krytin jako podkladový a izolační materiál, pro různé 
zakrývací práce v interiéru i exteriéru

mako® papír podkladový hladký / papier podkladový hladký

č.zboží rozměr rozmer gramáž gramáž

8367 20 CZ 1x20m 300g/m²

Profi

Možno dodat i ostatní gramáže po dohodě. Info u obchodních zástupců.
Možno dodať aj ostatné gramáže po dohode. Info u obchodných zástupcov.

MN1 MN2 MN3

1 - -
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mako® podkladové a zakrývací materiály / podkladové a zakrývacie materiály

pro zakrývací práce ve stavebnictví, extrémně odolná proti protržení, role s dutinkou stočená na 1m, trans-
parentní, síla: cca 0,100mm

pro zakrývací práce ve stavebnictví, extrémně odolná proti protržení, role s dutinkou stočená na 1m, trans-
parentní, síla: cca 0,100mm

pro pokládku podlahových krytin, extrémně odolná proti protržení, role s dutinkou stočená na 1m, transpa-
rentní, síla: cca 0,200mm

mako® fólie stavební polohadice / fólia stavebná polohadica

mako® fólie stavební hadice / fólia stavebná hadica

mako® fólie podlahářská polohadice / fólia podlahárska polohadica

č.zboží

č.zboží

č.zboží

rozměr rozmer

rozměr rozmer

rozměr rozmer

materiál materiál

materiál materiál

materiál materiál

83-020110

83-120110

83-010501

2x163m

2x163m

4x50m

LDPE

LDPE

LDPE

Profi

Profi

Profi

Další rozměry a síly na dotaz u obchodních zástupců.
Ďalšie rozmery a sily na dotaz u obchodných zástupcov.

Další rozměry a síly na dotaz u obchodních zástupců.
Ďalšie rozmery a sily na dotaz u obchodných zástupcov.

Další rozměry a síly na dotaz u obchodních zástupců.
Ďalšie rozmery a sily na dotaz u obchodných zástupcov.

Vzorník podkladové materiály
Vzorkovník podkladové materiály

MN1

MN1

MN1

MN2

MN2

MN2

MN3

MN3

MN3

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1m

1m

1m

pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou, pro tepelné izolace stěn, stropů, podlah atd. v in-
teriéru i exteriéru, termoakustická izolace podlah a vzduchotechnických rozvodů, ekologicky nezávadný, 
recyklovatelný, balení v roli

mako® mirelon / mirelon

č.zboží rozměr rozmer síla sila barva farba

9470 25 CZ

9470 99 CZ

9471 25 CZ

9471 99 CZ

9475 25 CZ

9470 50 CZ

1x25m

1x100m

1x25m

1x100m

1x25m

1x500m

2mm

2mm

3mm

3mm

5mm

1mm

žlutá

žlutá

modrá

modrá

bílá

bílá

Profi

MN1 MN2 MN3

1

1

1

1

1

1

5

4

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Info u obchodních zástupců.
Info u obchodných zástupcov.
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Vzorník podkladové materiály
Vzorkovník podkladové materiály

mako® pás podlahový / pás podlahový

mako® pás podlahový s otvory / pás podlahový s otvory

podložka z extrudovaného polystyrenu, pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny, tepelná a 
zvuková izolace, pohlcuje drobné bodové nerovnosti povrchu, odolná proti zatížení, redukuje kročejový hluk, 
prodlužuje životnost podlahy, balení v roli

pro laminátové nebo dřevěné podlahy o tepelném odporu do 0,1m2K/W, na elektrické i teplovodní podlahové 
topení, systém drážek a děrování umožňuje optimální prostup a cirkulaci tepla, minimalizulje tepelné ztráty, 
vyrovnává drobné nerovnosti, odolný proti zatížení, tlumí kročejový hluk, nenasákavý, hygienicky a ekologicky 
nezávadný, bez zápachu, balení v roli

  Profi

  Profi

94-ST03pdš

94-ST016ppš

1x15m

1x20m

oranžová

modrá

3mm

1,6mm

rozměr rozmer

rozměr rozmer

barva farba

barva farba

síla sila

síla sila

č.zboží

č.zboží

mako® mirelon + alu fólie / mirelon + alu fólia

pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou, pro tepelné izolace stěn, stropů, podlah atd. v interiéru i 
exteriéru, termoakustická izolace podlah a vzduchotechnických rozvodů, ekologicky nezávadný, recyklovatel-
ný + alu folie 15my, balení v roli

  Profi

947325CZ 1x25m alu2mm

rozměr rozmer barva farbasíla silač.zboží

mako® deska podkladová / deska podkladová

podložka z extrudovaného polystyrenu, pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny, tepelná a 
zvuková izolace, pohlcuje drobné bodové nerovnosti povrchu, odolná proti zatížení, redukuje kročejový hluk, 
prodlužuje životnost podlahy, balení 10x deska

  Profi

94-ST02dd

94-ST06ddš

94-ST03dd

50x100cm

50x100cm

50x100cm

oranžová

oranžová

oranžová

2mm

6mm

3mm

rozměr rozmer barva farbasíla silač.zboží

mako® podkladové a zakrývací materiály / podkladové a zakrývacie materiály

mako® mirelon + PE fólie / mirelon + PE fólia

pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou, pro tepelné izolace stěn, stropů, podlah atd. v interiéru i 
exteriéru, termoakustická izolace podlah a vzduchotechnických rozvodů, ekologicky nezávadný, recyklovatel-
ný, s překrytím a páskou, + PE folie 100my, balení v roli

  Profi

947225CZ

947425CZ

1x25m

1x25m

žlutá

modrá

2mm

3mm

rozměr rozmer barva farbasíla silač.zboží MN1 MN2 MN3

5m2

1

1

1

5m2

5m2

1

1

130m2

5

2

5

95m2

50m2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

MN1

MN1

MN1

MN1

MN2

MN2

MN2

MN2

MN3

MN3

MN3

MN3
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mako® štětce, válečky a příslušenství / štetce, valčeky a príslušenstvo

světlý štětinový mix, uchycení z bílého plechu, umělohmotné držadlo, cca 60%Tops, síla 6
Standard 

č.zboží šířka šírka tloušťka hrúbka MN1 MN2 MN3

3525 20 H

3525 50 H

20mm

50mm

10mm

13mm

2

2

12

12

576

288

3525 30 H

3525 60 H

3525 40 H

3525 70 H

3525 99 H

30mm

60mm

40mm

70mm

100mm

11mm

14mm

12mm

14,5mm

16,5mm

2

2

2

2

2

12

12

12

12

12

504

288

432

240

120

mako® štětec plochý Standard / štetec plochý Standard

potah polyester pletený, výška vlasu 20mm, průměr válce 53mm, průměr držáku 8mm, nasákavost cca 
850g/m²

mako® váleček Vestan / valček Vestan

č.zboží v balení v balenírozměr rozmer

7005 18

7015 25

1ks

1ks

18cm

25cm

Standard 

MN1 MN2 MN3

2

2

10

10

-

-

vhodný pro: penetrační nátěry

mako® váleček Vestan / valček Vestan

Standard 

č.zboží rozměr rozmer

váleček polyester pletený, výška vlasu 8-24mm, průměr válce 48mm, průměr držáku 6mm

7305 18

7305 25

18cm

24cm

MN1 MN2 MN3

5

5

10

10

-

-

vhodný pro: penetrační nátěry

potah kozí vlna, výška vlasu 4mm, průměr válce 48mm, průměr držáku 8mm

potah ovčí vlna, výška vlasu 4mm, průměr válce 48mm, průměr držáku 8mm

mako® váleček Moher / valček Moher

mako® váleček Velur / valček Velur

č.zboží

č.zboží

rozměr rozmer

rozměr rozmer

7475 18

7465 25

7475 25

18cm

25cm

25cm

Profi

MN1

MN1

MN2

MN2

MN3

MN3

2

2

2

10

10

10

-

-

-

vhodný pro: syntetické, polyesterové, olejové, epoxydové dvousložkové barvy a laky

vhodný pro: syntetické, polyesterové, olejové, epoxydové dvousložkové barvy a laky

nepolstrovaný váleček

nepolstrovaný váleček
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mako® štětce, válečky a příslušenství / štetce, valčeky a príslušenstvo

potah polyamid, výška vlasu 10mm, průměr válce 48mm, průměr držáku 8mm

potah polyamid, výška vlasu 7mm, průměr válce 48mm, průměr držáku 8mm

mako® váleček makonyl / valček makonyl

mako® váleček makonyl / valček makonyl

č.zboží

č.zboží

rozměr rozmer

rozměr rozmer

7476 25

7478 25

7478 45

25cm

25cm

45cm

Star

Star

držák obj.č. 7678 45 k válečku obj.č. 7478 45
držiak obj.č. 7678 45 k valčeku obj.č. 7478 45

MN1

MN1

MN2

MN2

MN3

MN3

2

2

1

10

10

3

-

-

-

vhodný pro: syntetické, polyesterové, olejové, epoxydové dvousložkové barvy a laky

vhodný pro: syntetické, polyesterové, olejové, epoxydové dvousložkové barvy a laky

potah polyester tkaný, výška vlasu 6mm, průměr válce 48mm, průměr držáku 8mm

potah polyester tkaný, výška vlasu 4mm, průměr válce 48mm, průměr držáku 8mm

mako® váleček Mikrovlákno extra krátké / valček Mikrovlákno extra krátke

mako® váleček makotex aqua / valček makotex aqua

č.zboží

č.zboží

rozměr rozmer

rozměr rozmer

7483 25

7485 25

25cm

25cm

MN1

MN1

MN2

MN2

MN3

MN3

2

2

10

10

-

-

potah polyester tkaný, výška vlasu 9mm, průměr válce 48mm, průměr držáku 8mm

mako® váleček Mikrovlákno / valček Mikrovlákno

č.zboží rozměr rozmer

7479 18

7479 25

18cm

25cm

MN1 MN2 MN3

2

2

10

10

-

-

vhodný pro: vodouředitelné, rozpouštědlové lazury

vhodný pro: vodouředitelné, rozpouštědlové lazury

vhodný pro: vodouředitelné laky, PU-vodouředitelné laky

nepolstrovaný váleček

nepolstrovaný váleček

nepolstrovaný váleček

nepolstrovaný váleček

nepolstrovaný váleček
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mako® držák na váleček / držiak na valček

  pozinkovaný, průměr držáku 8mm

  pozinkovaný, průměr držáku 6mm

  Profi

mako® štětce, válečky a příslušenství / štetce, valčeky a príslušenstvo

odolná umělá hmota, ø válečku 7,5cm, výška bodlin 14mm, pozinkovaný držák

odolná umělá hmota, ø válečku 11cm, výška bodlin 28mm, pozinkovaný držák

mako® váleček odvzdušňovací ježek jemný / valček odvzdušňovací ježko jemný

mako® váleček odvzdušňovací ježek hrubý / valček odvzdušňovací ježko hrubý

č.zboží

č.zboží

délka válce dĺžka valca

délka válce dĺžka valca

7543 23 CZ

7543 50 CZ

7543 70 CZ

7544 23 CZ

7544 50 CZ

230mm

500mm

700mm

230mm

500mm

Star

Profi

MN1

MN1

MN2

MN2

MN3

MN3

1

1

1

1

1

3

3

2

2

2

144

-

80

-

60

umělohmotný, jedna delší stěna rýhovaná, měrka na litráž

mako®  kbelík na barvu hranatý / vedro na farbu hranaté

č.zboží objem objem

7610 07

7610 12

7610 14

8l

12l

14l

Profi

MN1 MN2 MN3

2

2

2

25

5

20

-

20

-

č.zboží rozměr rozmer barva farba

7630 18

7630 25

18cm zelená

25cm modrá

MN1 MN2 MN3

2

2

50

50

-

-

1.

2.

2.1.

č.zboží šířka/délka šírka/dĺžka

7628 18

7628 25

18/25cm

25/26cm

MN1 MN2 MN3

2

2

50

50

-

-3.

4.
3. 4.

lakovaná kovová tyč, průměr 22/25mm, dvoudílná, s univerzálním konusem

mako® tyč teleskopická kovová / tyč teleskopická kovová

č.zboží rozměr rozmer

7655 40 110-220cm

Profi

MN1 MN2 MN3

6 240 -
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mako® špachtle na lepidlo - trapézová forma / špachtľa na lepidlo - trapézová forma

k nanášení lepidel na obklady a dlažbu, trapézový plátek z kvalitní páskové oceli, dřevěné držadlo

  Profi
A1

B1

C1

4mm

mako® štětce, válečky a příslušenství / štetce, valčeky a príslušenstvo

mako® škrabky, špachtle, nože, vytlačovací pistole / škrabky, špachtle, nože, vytlačovacie pištole

silnostěnná rýhovaná hliníková tyč, dvoudílná s univerzálním konusem, průměr 22/27mm

mako® tyč teleskopická hliníková / tyč teleskopická hliníková

č.zboží rozměr rozmer

7656 20 110-220cm

Star

MN1 MN2 MN3

3 6 54

mako® škrabák na koberce / škrabák na koberce

pro snadné odstraňování podlahovin, robustní kovové provedení, vyměnitelný břit šíře150mm

ocelové břity, 3 kusy v balení náhradní břity pro obj.č. 806350SB

  Profi

8063 50 SB 150mm 600mm

šířka břitu/šírka britu délka/dĺžka držadlač.zboží

8063 55 SB 150mm

šířka/šírkač.zboží

MN1

MN1

MN2

MN2

MN3

MN3

1

1

12

10

-

240

ke zpracování omítkovin a sádry, flexibilní plátek z nerezové oceli, kónicky zbroušený, umělohmotné drža-
dlo s otvorem pro zavěšení

mako® špachtle malířská nerezová Profi / špachtľa maliarska nerezová Profi

č.zboží rozměr rozmer

8102 40

8102 80

8102 50

8102 99

8102 60

40mm

80mm

50mm

100mm

60mm

Profi

MN1 MN2 MN3

3

3

6

6

120

120

3

3

3

6

6

6

120

120

120

č.zboží rozměr rozmer

8124 17 SB

8126 15 SB

8124 18 SB

8126 18 SB

8128 18 SB

8125 18 SB

hladká - 180mm

B1 - 180mm

A1 - 180mm

B3 - 180mm

C1 - 180mm

A2 - 180mm

MN1 MN2 MN3

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

150

150

150

150

150

150

A2

B3

pro malé plochy nebo jednorázové použití, 4 formy zubů, 3ks v balení

mako® špachtle na lepidlo plastová / špachtľa na lepidlo plastová

č.zboží rozměr rozmer

8127 03 SB 130x90mm

Profi

MN1 MN2 MN3

3 6 216
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mako® škrabky, špachtle, nože, vytlačovací pistole / škrabky, špachtle, nože, vytlačovacie pištole

stabilní dvoukomponentní umělá hmota, automatické nastavení a zpětný chod, závěs a clip pro zavěšení 
za opasek

mako® metr svinovací / meter zvinovací

č.zboží rozměr rozmer

8182 03

8182 05

8182 08

3m

5m

8m

Profi

MN1 MN2 MN3

2

2

2

6

6

6

240

120

60

pro stříhání tapet všeho druhu, dvoukomponentní držadlo, nerezová ocel, tvrzeno na Rockwell 56

mako®  nůžky tapetovací Soft Grip / nožnice tapetovacie Soft Grip

č.zboží celková délka celková dĺžka

8077 20 SB 290mm

ergonomický 
2K GRIF

Star

MN1 MN2 MN3

1 10 120

k přesnému řezání koberců a podlahovin, zinkový odlitek, pevný břit, včetně umělohmotného pouzdra

mako® nůž pro podlaháře Shark / nôž pre podlahárov Shark

č.zboží rozměr nože rozmer noža

8155 00 180x35x23mm

použití k přesnému řezání koberců a podlahovin, kovový odlitek, trapézový  břit nastavitelný ve třech po-
lohách, včetně 3 náhradních břitů, rychlá výměna díky systému QUICK-LOCK, včetně umělohmotného 
pouzdra, baleno v blistru

mako® nůž pro podlaháře Soft Grip / nôž pre podlahárov Soft Grip

č.zboží rozměr nože rozmer noža

8155 05 SB 175x40x23mm

Star

MN1

MN1

MN2

MN2

MN3

MN3

1

1

24

6

-

48

vhodné pro všechny mako® nože pro podlaháře, vysoce kvalitní švédská tvrzená ocel, v umělohmotném 
dávkovači, tloušťka břitu 0,65mm

mako® břity náhradní pro podlaháře Star / brity náhradné pre podlahárov Star

č.zboží tvar v balení v balení

8161 05 SB

8163 05 SB

8161 10

8163 10

8163 50

trapéz

hák

trapéz

hák

superhák

5

5

100

100

100

Star made in Solingen

použití pro nože: 8155 00, 8155 05 SB

MN1 MN2 MN3

2

2

1

1

1

6

6

35

35

35

342

342

-

-

-
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mako® škrabky, špachtle, nože, vytlačovací pistole / škrabky, špachtle, nože, vytlačovacie pištole

mako® nůž univerzální / nôž univerzálny

pro kutily, modeláře a hobby, vyměnitelný odlamovací břit z kvalitní oceli, tělo nože stabilní umělá hmota s 
manuálním rychlouzávěrem PUSCH-LOCK, baleno 1ks v igelitovém obalu

  Standard

pro kutily, modeláře a hobby, vyměnitelný odlamovací břit z kvalitní oceli, tělo nože stabilní umělá hmota s ko-
vovým vedením, manuální rychlozávěr PUSCH-LOCK, SB = baleno v blistru, K =1ks v neutrálním igelitovém obalu

mako® nůž univerzální s kovovým vedením / nôž univerzálny a kovovým vedeniem

Profi

pro kutily, modeláře, pro tapetovací a podlahářské práce, nastavitelný břit z vysoce kvalitní oceli, kom-
fortní Soft Grip umělohmotné tělo s kovovým vedením, manuální šroubový rychlouzávěr TWIST-LOCK, 2 
náhradní břity v tělu nože

mako® nůž univerzální s kovovým vedením Soft Grip velký
/ nôž univerzálny s kovovým vedením Soft Grip veľký

Star

Rychlouzávěr TWIST-LOCK,
2 náhradní břity v tělu nože

č.zboží šířka břitu šírka britu

8115 00 K 9mm

MN1 MN2 MN3

6 60 1200

8115 02 K 18mm 6 48 576

č.zboží šířka břitu šírka britu

8165 00 SB 9mm

MN1 MN2 MN3

2 6 180

8115 03 K 18mm 3 24 240

č.zboží šířka břitu šírka britu

8169 20 SB 18mm

MN1 MN2 MN3

1 6 96

použití k přesnému řezání koberců a podlahovin, vyměnitelný 18mm břit z tvrzené oceli, umělohmotné 
těleso, baleno v blistru, náhradní břity obj.č.8172 10, 8272 11, 8172 12 SB, 8173 10 SB

mako® řezák na koberce / rezák na koberce

Profi

č.zboží rozměr rozmer

8006 50 190x85x20mm

MN1 MN2 MN3

2 6 30

vhodné pro všechny mako® nože pro podlaháře, vysoce kvalitní švédská tvrzená ocel, 5 břitů v umělo-
hmotném dávkovači, perfektní řez díky excelentnímu geometrickému vybroušení 8x vyšší životnost díky 
titanové vrstvě

mako® břity náhradní pro podlaháře Titan / brity náhradné pre podlahárov Titan

č.zboží tvar tloušťka hrúbka

8163 12 SB hák 0,65mm

made in Solingen

použití pro nože: 8155 00, 8155 05 SB

MN1 MN2 MN3

2 6 342
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mako® škrabky, špachtle, nože, vytlačovací pistole / škrabky, špachtle, nože, vytlačovacie pištole

vhodné pro všechny mako® univerzální nože, kvalitní tvrzená ocel

mako® břity náhradní odlamovací / brity náhradné odlamovacie

č.zboží šířka břitu šírka britu v balení v balení

8168 11

8172 11

9mm

18mm

10ks

10ks

Profi

MN1 MN2 MN3

5

5

20

20

480

360

vhodné pro všechny mako® univerzální nože, vysoce kvalitní kalená ocel, made in Solingen, 10ks v balení

mako® břity náhradní odlamovací / brity náhradné odlamovacie

č.zboží šířka břitu šírka britu v balení v balení

8168 10 SB

8172 10

9mm

18mm

10ks

10ks

m
ade in Solingen

Star

vhodné pro všechny mako® nože, vysoce kvalitní švédská tvrzená ocel, 5 břitů v balení, perfektní řez díky 
excelentnímu geometrickému vybroušení, 8x vyšší životnost díky titanové vrstvě, made in Solingen

vhodné pro všechny mako® univerzální nože, vysoce kvalitní kalená ocel, made in Soligen, hákové břity 
5ks v balení

mako® břity náhradní odlamovací Titanové/ brity náhradné odlamovacie Titanové

mako® břity náhradní odlamovací hákové / brity náhradné odlamovacie hákové

č.zboží

č.zboží

šířka břitu šírka britu

šířka břitu šírka britu

v balení v balení

v balení v balení

8168 12 SB

8173 10 SB

8172 12 SB

9mm

18mm

18mm

5ks

5ks

5ks

Star

m
ade in Solingen

m
ade in Solingen

8x vyšší životnost, 
titanová vrstva

MN1

MN1

MN1

MN2

MN2

MN2

MN3

MN3

MN3

3

2

5

5

2

6

6

20

20

6

288

288

200

200

288

pro kutily, modeláře, pro tapetovací a podlahářské práce, nastavitelný břit z vysoce kvalitní oceli, velmi 
kompaktní umělohmotné tělo Soft Grip s kovovým vedením a manuálním rychlouzávěrem AUTO-LOCK, 5 
náhradních břitů v AUTO zásobníku

mako® nůž univerzální s kovovým vedením Soft Grip velký 
/ nôž univerzálny s kovovým vedením Soft Grip veľký

Star

Rychlouzávěr AUTO-LOCK,
5 náhradních břitů v tělu nože

č.zboží šířka břitu šírka britu

8171 20 SB 18mm

MN1 MN2 MN3

1 6 96

8168 90 S 9mm 1000ks 1 - -
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mako® škrabky, špachtle, nože, vytlačovací pistole / škrabky, špachtle, nože, vytlačovacie pištole

mako® břit náhradní / brit náhradný

5 ocelových břitů v umělohmotném dávkovači, k obj.č. 8187 01 SB

  Standard

8174 05 SB 0,40mm

šířka břitu šírka brituč.zboží

pro odstraňování zbytků barev ze skla a jiných hladkých povrchů, trapézový břit s umělohmotnou ochra-
nou a umělohmotné držadlo s otvorem pro zavěšení, baleno v blistru

mako®  škrabka na sklo Standard / škrabka na sklo Standard

č.zboží rozměr rozmer

8187 01 SB 50mm

MN1

MN1

MN2

MN2

MN3

MN3

3

3

6

6

360

384

pro odstraňování zbytků barev ze skla a jiných hladkých povrchů, umělohmotné provedení, posuvný břit 
+ 3 náhradní břity, baleno v blistru

mako® škrabka na sklo Profi / škrabka na sklo Profi

č.zboží rozměr rozmer

8187 05 SB 40mm

Profi

MN1 MN2 MN3

3 6 144

pro standardní kartuše do 400ml, extra stabilní otevřené kovové provedení, pro nejvyšší zatížení

mako® pistole na kartuše Elite s antiodklapávacím systémem / 
pištoľ na kartuše Elite s antiodklapávacím systémom

č.zboží rozměr rozmer

8181 05 375x190x55mm

pro standardní kartuše do 320 ml, otevřené kovové provedení tzv. skeletové, lakovaná

pro standardní kartuše do 320ml, otevřené kovové špičkové provedení tzv. skeletové, lakovaná

mako® pistole na kartuše skeletová Profi / pištoľ na kartuše skeletový Profi

mako® pistole na kartuše skeletová Star / pištoľ na kartuše skeletový Star

č.zboží

č.zboží

rozměr rozmer

rozměr rozmer

8181 02

8181 02 CZ

345x185x50mm

340x180x52mm

ProfiProfi

Star

MN1

MN1

MN1

MN2

MN2

MN2

MN3

MN3

MN3

2

1

1

6

24

6

24

-

-
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mako® hladítka, kladiva, mixéry / hladítka, kladivá, mixéry

pro natahování a kletování omítek, malt a stěrek, plátek z nerezové oceli, dvoukomponentní držadlo

pro nanášení lepidel a stěrek při obkladačských pracích, nerezová ocel, dvoukomponentní držadlo

mako® hladítko rovné nerezové Soft Grip / hladidlo rovné nerezové Soft Grip

mako® hladítko zubaté nerezové Soft Grip / hladidlo zubaté nerezové Soft Grip

č.zboží rozměr rozmer

8217 00 CZ 280x130mm

Star

Star

č.zboží rozměr rozmer rozměr zubů rozmer zubov

8217 06 CZ 280x130mm E6 - 6x6mm

MN1

MN1

MN2

MN2

MN3

MN3

1

1

6

6

36

36

extra odolná guma, dřevěná násada

kov, dřevěná násada

mako® palička gumová / gumové kladivo

mako® kladivo zámečnické / kladivo zámočnícke

č.zboží

č.zboží

průměr priemer váha váha  

váha váha  

násada násada

násada násada

82-600013

8245 50

55mm 430g

500g

300mm

325mm

Profi

Profi

MN1

MN1

MN2

MN2

MN3

MN3

1

1

6

6

-

-

mako® mixér spirálový pozinkovaný Star / mixér špirálový pozinkovaný Star

stabilní kovové provedení, vyvážený, stejnoměrný výsledek míchání

č.zboží průměr priemer

8297 10 CZ

8297 13 CZ

100mm/max.do 20kg

120mm/max.do 30kg

Star

MN1 MN2 MN3

1

1

12

12

-

-
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mako® pásky, filcové podložky, zakrývací fólie / pásky, filcové podložky, zakrývacie fólie

pro krátkodobé oblepovací práce v interiéru, odstranitelná beze stop do 3 dnů, dobrá přilnavost, teplotně 
odolná do 60°C, nosič: hladký krep cca 56g/m², lepidlo: hotmelt

mako®  páska malířská zakrývací Standard / páska maliarska zakrývacia Standard

č.zboží rozměr rozmer barva farba

8308 19

8308 30

8308 50

8308 25

8308 38

8308 75

19mmx50m

30mmx50m

48mmx50m

25mmx50m

38mmx50m

75mmx50m

žlutá

žlutá

žlutá

žlutá

žlutá

žlutá

Standard 

MAX

+60°C

MN1 MN2 MN3

12

8

5

9

6

3

24

16

10

18

12

6

48

32

20

36

24

12

pro opravy, upevňování, utěsnění, vázání atd. v interiéru i exteriéru, ideální pro domácnost i profesionální dílnu, 
velmi odolná proti povětrnostním vlivům, přetržení a stárnutí, vysoká přilnavost k většině povrchů, velmi silně lepící, 
rukou lehce odtržitelná, nosič: komůrková tkanina potažená PE, lepidlo: hotmelt

mako® páska textilní na opravy Star / páska textilná na opravy Star

č.zboží rozměr rozmer barva farba

8304 00

8304 01

8304 07

8304 06

8304 08

50mmx50m

50mmx50m

50mmx50m

50mmx50m

50mmx50m

bílá

žlutá

černá

červená

stříbrná

Star

Při lepících pracích na mramoru, žule nebo přírodním kameni se doporučuje zkušební přilepení delší než 48h.
Pri lepiacich prácach na mramoru, žule alebo prírodnom kameni sa odporúča skúšobné prilepenie dlhšie ako 48h.

MN1 MN2 MN3

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

24

24

24

24

24

pro opravy, upevňování, utěsnění, vázání atd. v interiéru i exteriéru, ideální pro domácnost i profesionální dílnu, 
velmi odolná proti povětrnostním vlivům, přetržení a stárnutí, vysoká přilnavost k většině povrchů, velmi silně lepící, 
rukou lehce odtržitelná, nosič: komůrková tkanina potažená PE, lepidlo: hotmelt

mako® páska textilní na opravy Profi / páska textilná na opravy Profi

č.zboží rozměr rozmer barva farba

8303 04

8303 07

8303 09

50mmx10m

50mmx10m

50mmx10m

zelená

šedá

stříbrná

Profi

MN1 MN2 MN3

2

2

2

4

4

4

60

60

60

k pokládce podlahových krytin s hladkou zadní stranou v interiéru, univerzálně použitelná, vhodná k lepení 
různých materiálů, pro podlahy s normálním zatížením, není vhodná pro pokládku PVC podlahovin, odol-
ná vlhkosti, nosič: polypropylénová fólie, lepidlo: hotmelt

k pokládce podlahových krytin s hladkou nebo tkanou zadní stranou v interiéru, univerzálně použitelná, 
vhodná k lepení různých materiálů, pro podlahy s normálním zatížením, není vhodná pro pokládku PVC 
podlahovin, odolná vlhkosti, nosič: tkaninou zesílená fólie, lepidlo: hotmelt 

mako® páska fóliová oboustranná kobercová / páska fóliová obojstranná kobercová

mako® páska tkaná oboustranná kobercová Standard / páska tkaná obojstranná kobercová Standard

č.zboží

č.zboží

rozměr rozmer

rozměr rozmer

barva farba

barva farba

8317 05

8318 05 CZ

8317 10

8318 10 CZ

8317 25

8318 25 CZ

50mmx5m

50mmx5m

50mmx10m

50mmx10m

50mmx25m

50mmx25m

žlutá

žlutá

žlutá

žlutá

žlutá

žlutá

Standard 

Standard 

MN1 MN2 MN3

2

2

2

4

4

4

52

24

48

MN1 MN2 MN3

2

2

2

4

4

4

48

24

44

Při lepících pracích na mramoru, žule nebo přírodním kameni se doporučuje zkušební přilepení delší než 48h.
Pri lepiacich prácach na mramoru, žule alebo prírodnom kameni sa odporúča skúšobné prilepenie dlhšie ako 48h.
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mako® pásky, filcové podložky, zakrývací fólie / pásky, filcové podložky, zakrývacie fólie

k pokládce podlahových krytin s hladkou nebo tkanou zadní stranou v interiéru, univerzálně použitelná, 
vhodná k lepení různých materiálů, pro podlahy se silným zatížením, není vhodná pro pokládku PVC podla-
hovin, velká lepící síla díky silné lepící vrstvě, odolná vlhkosti,  nosič: tkaninou zesílená fólie, lepidlo: hotmelt 

mako® páska tkaná oboustranná kobercová Profi / páska tkaná obojstranná kobercová Profi

č.zboží rozměr rozmer barva farba

8319 05

8319 25

8318 10

8319 10

8318 05

8318 25

38mmx5m

38mmx25m

50mmx10m

38mmx10m

50mmx5m

50mmx25m

žlutá

žlutá

žlutá

žlutá

žlutá

žlutá

Profi

MN1 MN2 MN3

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

45

36

30

72

45

30

pro jisté a rychlé lepení balíků všeho druhu, použitelný do 50mm šíře rolí, umělohmotný přítlačný válec, těleso a 
držadlo, kovový odřezávač s brzdou pro bezproblémové odříznutí pásky, balení včetně jednoho kusu transpa-
rentní balicí pásky

mako® odvíječ pásek ruční / odvíjač pások ručný

č.zboží rozměr rozmer barva farba

8329 00 250x140x70mm červeno-bílá

Profi

MN1 MN2 MN3

1 6 36

k bezhlučnému lepení lehkých i těžkých balíků, velmi dobrá přilnavost, vysoká lepící síla, extra odolná proti stárnutí 
a roztržení, velmi vysoká schopnost natažení, bez rozpouštědel, vhodná do ručního odvíječe č.zboží 832900, 
nosič: polypropylenová fólie cca 0,035mm, lepidlo: akrylát

mako® páska balící LOW NOISE bezhlučná / páska baliaca LOW NOISE bezhlučná

č.zboží rozměr rozmer barva farba

8333 50

8333 60

50mmx66m

50mmx66m

hnědá

transparentní

Profi

k lepení lehkých nebo středně těžkých balíků, dobrá přilnavost, odolná proti stárnutí, bez rozpouštědel, vhodná 
do ručního odvíječe č.zboží 832900, nosič: polypropylenová fólie cca 0,026mm, lepidlo: akrylát

mako® páska balící Standard / páska baliaca Standard

č.zboží rozměr rozmer barva farba

8331 50

8332 25 S

8331 50 S

8332 19 S

8332 50

8332 50 S

48mmx50m

25mmx66m

48mmx66m

19mmx66m

48mmx50m

48mmx66m

Havana

transparentní

Havana

transparentní

transparentní

transparentní

Standard 

MN1

MN1

MN2

MN2

MN3

MN3

6

6

6

6

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

12

12

36

36

96

36

36

36

72

36

pro rychlé a bezproblémové nalepení soklových pruhů koberců v interiéru, velmi silná počáteční a dlouho-
dobá lepící síla, nános lepidla cca 230g/m2, univerzální použití, nosič: polyesterové vlákno, lepidlo: akrylát 

mako® páska kontaktní oboustranná / páska kontaktná obojstranná

č.zboží rozměr rozmer barva farba

8322 01

8322 02

35mmx50m

50mmx50m

transparentní

transparentní

Profi

Další rozměry na požádání. Info u obchodních zástupců.
Ďalšie rozmery na požiadanie. Info u obchodných zástupcov.

MN1 MN2 MN3

1

1

10

6

40

24
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mako® pásky, filcové podložky, zakrývací fólie / pásky, filcové podložky, zakrývacie fólie

pro rychlé a bezproblémové nalepení soklových lišt v interiéru, velmi silná počáteční a dlouhodobá lepící 
síla, nános lepidla cca 500g/m2, univerzální použití, nosič: polyesterové vlákno, lepidlo: akrylát

mako® páska montážní oboustranná / páska montážna obojstranná

č.zboží rozměr rozmer barva farba

8322 36 35mmx50m hnědá

Star

Další rozměry na požádání. Info u obchodních zástupců.
Ďalšie rozmery na požiadanie. Info u obchodných zástupcov.

MN1 MN2 MN3

1 6 24

pro oblepování, lemování koberců v interiéru, textilní páska s vysokou odolností, nosič: textilní tkanina,                            
lepidlo: hotmelt

mako® páska kobercová - lemovka / páska kobercová - lemovka

č.zboží rozměr rozmer barva farba

8338 01 CZ

8338 04 CZ

8338 06 CZ

8338 03 CZ

8338 05 CZ

8338 07 CZ

8338 08 CZ

48mmx10m

48mmx10m

48mmx10m

48mmx10m

48mmx10m

48mmx10m

48mmx10m

bordó

zelená

tmavě hnědá

modrá

šedá

černá

béžová

Profi

MN1 MN2 MN3

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

36

36

36

36

36

36

36

na spojování izolačních desek nebo parozábran v interiéru, pokud se nevyžaduje dodržení stavebních 
předpisů, vysoká přilnavost, odolná  vodě, výparům, mazivům, kyselinám, zásadám, naftě a stárnutí,        
nosič: polypropylénová hliníkem pokovená fólie, lepidlo: akrylát

mako® páska fóliová s hliníkovou vrstvou / páska fóliová s hliníkovou vrstvou

č.zboží rozměr rozmer barva farba

8340 50

8340 98 CZ

50mmx50m

100mmx50m

stříbrná

stříbrná

Profi

na izolaci rour a trubek, k utěsnění a opravám karosérií, lepení izolací v interiéru a exteriéru, vysoká přilna-
vost, odolná proti mechanické zátěži, vodě, výparům, mazivům, kyselinám, naftě, zásadám a stárnutí, 
využitelná při teplotách -50°C až +140°C, vysoce tepelně vodivá, nosič: jemné aluminium, lepidlo: akrylát

mako®  páska hliníková / páska hliníková

č.zboží rozměr rozmer barva farba

8340 00

8340 48 CZ

48mmx10m

48mmx46m

stříbrná

stříbrná

Profi

MN1

MN1

MN2

MN2

MN3

MN3

2

2

2

2

4

4

4

4

72

24

24

48

zabraňuje uklouznutí na hladkých podkladech jako jsou hrany schodů, žebříky, paluby lodí, kraje bazénů, 
terasy atd. v interiéru i exteriéru, odolná proti povětrnosti, UV záření, teplotní zátěži a čistícím prostředkům,
vysoká odolnost proti opotřebení a mechanickému poškození, nosič: jemná PVC fólie, lepidlo: kaučuk 

mako® páska protiskluzová / páska protišmyková

č.zboží rozměr rozmer barva farba

8342 00 SB

83420 11

8342 01 SB

nosič: jemná PVC fólie, lepidlo: akrylát 

83420 12

83420 13

25mmx5m

25mmx5m

25mmx5m

25mmx5m

25mmx5m

bílá

žlutá-luminiscenční

černá

transparentní

černo-žlutá

Profi

MN1 MN2 MN3

2

2

2

2

2

6

4

6

4

4

72

40

72

40

40

N OV I N K A !



56

8346 06

8346 07

80x100mm

100x200mm

černá

černá

mako® pásky, filcové podložky, zakrývací fólie / pásky, filcové podložky, zakrývacie fólie

speciálně pro sprchové vaničky, vany, okraje bazénů, lodě a pro všechny pochozí povrchy, kde je nebez-
pečí uklouznutí, nosič: jemná PVC fólie, lepidlo: akrylát 

mako® páska protiskluzová bazénová / páska protišmyková bazénová

č.zboží rozměr rozmer barva farba

83420 14 25mmx5m transparentní

Profi

MN1 MN2 MN3

2 4 40

na dlouhodobé značení podlah, vyznačení pracovních prostor atd. v interiéru, k trvalému označení ne-
bezpečných a chráněných prostor, vynikající přilnavost, vysoká přizpůsobivost, velmi dlouhá odolnost vůči 
mechanickému poškození a vyšším teplotám, odolná proti málo koncentrovaným chemikáliím a rozpouš-
tědlům, barevně stálá, nosič: PVC, lepidlo: kaučuk

mako® páska na PVC podlahy / páska na PVC podlahy

č.zboží rozměr rozmer barva farba

8343 01 CZ

8343 03 CZ

8343 02 CZ

50mmx33m

50mmx33m

50mmx33m

žlutá

černo-žlutá

červená

Profi

Další barevné odstíny na požádání. Info u obchodních zástupců.
Ďalšie farebné odtiene na požiadanie. Info u obchodných zástupcov.

MN1 MN2 MN3

2

2

2

4

4

4

24

24

24

chrání náchylné podlahové krytiny před poškrábáním nohama židlí, stolů nebo nábytku, umožňuje lehký 
pohyb předmětů na hladkých podkladech, k dispozici v různých formách a velikostech, možnost libovolné 
úpravy stříháním, nosič: syntetický filc, lepidlo: akrylát

mako® podložka filcová samolepící / podložka filcová samolepiaca

č.zboží rozměr rozmer barva farba v balení

8345 00

8345 02

8345 06

8345 01

8345 03

8345 07

ø 17mm

ø 28mm

80x100mm

ø 22mm

ø 35mm

100x200mm

bílá

bílá

bílá

bílá

bílá

bílá

20ks

8ks

1ks

1ks

12ks

4ks

1ks

1ks

Profi

MN1 MN2 MN3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

300

300

300

300

250

250

300

300

300

300

150

150

8346 00

8346 01

8346 02

8346 03

ø 17mm

ø 22mm

ø 28mm

ø 35mm

20ks

12ks

8ks

4ks

černá

černá

černá

černá

chrání náchylné podlahové krytiny před poškrábáním nohama židlí, stolů nebo nábytku, umožňuje lehký pohyb 
předmětů na hladkých podkladech, 8 kusů v balení

chrání stěny místností proti narážení dveří a oken, dvoudílný, zaklapávací, 2 kusy v balení, nosič: PP s jem-
nou PVC krycí částí, lepidlo: akrylát

mako® podložka filcová naklepávací / podložka filcová naklepávacia

mako® tlumič nárazů samolepící / tlmič nárazov samolepiací

č.zboží

č.zboží

průměr priemer

průměr priemer

barva farba

barva farba

8729 02

8348 00

25mm

40mm

bílá

bílá

Profi

Profi

MN1

MN1

MN2

MN2

MN3

MN3

1

1

88

10

-

150

N OV I N K A !
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mako® pásky, filcové podložky, zakrývací fólie / pásky, filcové podložky, zakrývacie fólie

pro krátkodobé zakrytí podlah, nábytku atd. v interiéru, skládaná, transparentní

mako® fólie zakrývací slabá Standard / fólia zakrývacia slabá Standard

č.zboží rozměr rozmer materiál materiál síla sila

8350 05  4x5m HDPE cca 0,007mm

Standard 

MN1 MN2 MN3
10 20 -*

pro střednědobé zakrytí podlah, nábytku atd. v interiéru, skládaná, odolná protržení, dobře přiléhavá, 
transparentní

mako® fólie zakrývací středně silná Comfort / fólia zakrývacia Stredne Silná Comfort

č.zboží rozměr rozmer materiál materiál síla sila

8357 05 4x5m LDPE cca 0,030mm

Profi

MN1 MN2 MN3

3 6 9*

pro dlouhodobé zakrytí podlah, nábytku atd. v interiéru, skládaná, extra odolná protržení, velice dobře 
přiléhá, transparentní

mako® fólie zakrývací silná Star / fólia zakrývacia silná Star

č.zboží rozměr rozmer materiál materiál síla sila

8360 05

8361 22

8361 22 CZ

baleno v roli

4x5m

2x50m

2x50m

LDPE

LDPE

LDPE

cca 0,050mm

cca 0,050mm

cca 0,045mm

Star

MN1 MN2 MN3

2

1

1

3

-

-

7

-

-

šířka rolí / šírka rolí: 8361 11: 50cm, 8361 22: 55cm, 8361 22 CZ: 100cm

*

pro balicí práce a fixace paletově přepravovaného zboží, ekologická nezávadnost, plná recyklovatelnost 
výrobek č.83-MRH10 = fólie včetně umělohmotného držáku, výrobek č.83-MRR10 = fólie náhradní pro č.83-
-MRH10, rozměr role: 100mm

mako® fólie fixační malá / fólia fixačná malá

č.zboží síla sila váha váha dutinky barva farba

8368 10 CZ

83-MRH10

83-MRR10

cca 0,021mm

cca 0,021mm

cca 0,021mm

cca 283g

cca 240g

cca 240g

cca 46g

cca 40g

cca 40g

transparentní

transparentní

transparentní

Profi

MN1 MN2 MN3

2

1

2

10

6

10

60

-

60

8369 00 CZ

8369 01 CZ

8369 02 CZ

cca 0,021mm

cca 0,023mm

cca 0,021mm

cca 1,9kg

cca 2,8kg

cca 1,9kg

cca 550g

cca 550g

cca 550g

transparentní

transparentní

černá

1

1

1

6

6

6

-

-

-

mako® fólie fixační velká  / folia fixačná velká

rozměr: 500mm

V nabídce další barevné varianty a různé váhy, v případě strojních fólií různé průtažnosti. Info u obchodních zástupců. 
V nabídce další barevné varianty a různé váhy, v případě strojních fólií různé průtažnosti. Info u obchodných zástupcov.

           - takto označené výrobky dodáváme v praktickém Cut-Case balení, modře označeno množství v tomto balení - U PE fólií je při výrobě povolená tolerance ± 10%.
           - takto označené výrobky dodávame v praktickom Cut-Case balení, v modrej farbe označené množstvo v tomto balení- U PE fólií je pri výrobe povolená tolerancia ± 10%.

*

LDPE fólie, pro ochranu a zakrytí podlahovin, oken atd. při malířských nebo renovačních pracích v interiéru 
a exteriéru, bez změkčovadel a rozpouštědel, odolná proti protržení a UV záření, lehce lepící, jednoduše 
odstranitelná beze stop do 6 týdnů, nosič: polyethylenová fólie, lepidlo: akrylát

mako® fólie ochranná a zakrývací / folia ochranná a zakrývacia

č.zboží rozměr rozmer barva farba

83-4500-500 500mmx100m žlutá

Profi

MN1 MN2 MN3

1 4 -
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mako® ochranné pomůcky / ochranné pomôcky

pro malířské, stavební, zahradní a montážní práce, elastická a komfortní jemně pletená textílie s vysoce kvalit-
ním PU potahem, excelentní hmat

mako®  rukavice PU jemně pletené / rukavice PU jemne pletené

č.zboží velikost veľkosť

8510 10 10

Star

MN1 MN2 MN3

2 12 120

pro lakýrnické, čistící a renovační práce, na zahradě, stavbě a montážích,  polomáčené přírodním la-
texem, protiskluzová úprava, odolné proříznutí, bezešvý úplet

mako®  rukavice latexové / rukavice latexové

č.zboží velikost veľkosť

8511 15 10,5-11

Star

MN1 MN2 MN3

2 12 120

pro stavební a montážní práce, robustní kvalita z vysoce odolné hovězí štípenky, s ochranou kloubů, man-
žetou a gumou na vrchní straně

mako®  rukavice pracovní kožené / rukavice pracovné kožené

č.zboží velikost veľkosť

8512 01 10

Profi

MN1 MN2 MN3

2 12 120

pro brusné a renovační práce, bezbarvé nezamlžující se polycarbonátové sklo, bez kování, přímé odvětrání, 
nastavitelné gumové uchycení, třída jakosti 1 podle EN 166

mako®  brýle ochranné / okuliare ochranné

č.zboží rozměr rozmer

8515 00 175x70x65mm

Profi

MN1 MN2 MN3

1 10 60

mako® dveře ochranné proti prachu / dvere ochranné proti prachu

efektivní ochrana při různých renovacích v interiéru, možnost individuálního zastřižení dle potřeby, jedno-
duchá montáž pomocí oboustranné lepící pásky, vysoce kvalitní zip, PP-rouno, rozměr otvoru 1x2,1m, v 
balení : rouno se zipem + oboustranná lepící páska 7mx38mm

  Profi

8377 02 1,1x2,2m bílá 1

rozměr rozmer barva farba cenabalení balenieč.zboží
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mako® ochranné pomůcky / ochranné pomôcky

pro brusné a renovační práce, bezbarvé, nezamlžující se polycarbonátové sklo, bez kování, nastavitelné 
umělohmotné obroučky, velký komfort nošení, třída jakosti 1 podle EN 166

mako®  brýle ochranné Speedy / okuliare ochranné Speedy

č.zboží rozměr rozmer

8516 10 150x55x40mm

Profi

MN1 MN2 MN3

1 5 20

k ochraně před hrubým prachem (např. při zametání, sekání, broušení atd.), hygienická rouška ze 
speciální tkaniny

k ochraně před škodlivými látkami, pevnými i tekutými (např. při broušení, odrezování, lakování atd.), filtrující 
maska na jemný prach ze speciální tkaniny

k ochraně před škodlivými látkami, skládací

k ochraně před škodlivými látkami, s filtrem po straně

mako®  rouška hygienická jednorázová / rúška hygienická jednorazová

mako®  polomaska filtrační skládací FFP1, EN 149 / polomaska filtračná skladacia FFP1, EN 149

mako®  polomaska filtrační skládací  FFP1 / polomaska filtračná skladacia  FFP1

mako®  polomaska filtrační skládací s ventilkem FFP2 / polomaska filtračná skladacia s ventilkom FFP2 

č.zboží

č.zboží

č.zboží

č.zboží

v balení v balení

v balení v balení

v balení v balení

v balení v balení

8523 05 SB

8524 03 SB

8524 03 CZ

8525 03 CZ

8523 50

5ks

3ks

1ks

1ks

50ks

Profi

Profi

Star

Standard 

MN1

MN1

MN1

MN1

MN2

MN2

MN2

MN2

MN3

MN3

MN3

MN3

1

1

1

1

1

5

3

10

10

10

150

150

60

60

-
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mako® ochranné pomůcky / ochranné pomôcky

k ochraně před škodlivými látkami, s filtrem ze předu

mako®   polomaska filtrační s ventilkem Star FFP2 / polomaska filtračná s ventilkom Star FFP2

č.zboží v balení v balení

8526 03 CZ 1ks

Star

MN1 MN2 MN3

1 10 -

mako® hřebíčky / klince

mako® hřebík tvrzený / klinec tvrdený

galvanicky pozinkované, 1000ks v balení

  Profi

8747 01

8747 02

25x1,4mm

35x1,4mm

rozměr rozmerč.zboží

mako® hřebík na soklové lišty / klinec na soklové lišty

čistý, bez povrchové úpravy, 1000ks v balení

  Profi

8747 05 

8747 06

25x1,4mm

35x1,4mm

rozměr rozmerč.zboží

MN1

MN1

MN2

MN2

MN3

MN3

1

1

1

1

4

4

4

4

24

24

24

24
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mako® úklidové nářadí / upratovacie náradie

LDPE, 25ks v roli, zatahovací, síla cca 0,035 mm

mako® pytel na odpad zatahovací 110l / vrece na odpad zaťahovacie 110l

č.zboží rozměr rozmer barva farba

9531 11 CZ 70x100cm

Profi

MN1 MN2 MN3

2 5 10

LDPE, 10ks v roli, síla cca 0,060mm

mako® pytel na odpad 240l / vrece na odpad 240l

č.zboží rozměr rozmer barva farba

9552 40 100x120cm

Profi

MN1 MN2 MN3

2 5 10

LDPE, 15ks v roli, síla cca 0,070mm

mako® pytel na odpad 120l / vrece na odpad 120l

č.zboží rozměr rozmer barva farba

9551 21 CZ 70x110cm

Profi

MN1 MN2 MN3

2 5 10

LDPE, 1ks, síla cca 0,200 mm

mako® pytel na suť  70,120l / vrece na suť 70,120l

č.zboží rozměr rozmer barva farba

95-010101

95-010201

95-010103

95-010203

55x90cm

55x90cm

70x110cm

70x110cm

transparentní

transparentní

Profi

MN1 MN2 MN3

5

5

5

5

10

10

10

10

20

20

20

20

EXTRA SILNÝ!
70l a 120l

ZATAHOVACÍ!
110l

SILNÝ!
120l

VELKÝ OBJEM!
240l
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smeták silniční ELASTON / zmeták cestný ELASTON

smeták silniční BAHIA-ELASTON / zmeták cestný BAHIA-ELASTON

koště zatloukané VENDA / metla zatĺkana VENDA

smeták vnitřní ROMI / zmeták vnútorný ROMI

smeták silniční ELASTON PROFI / zmeták cestný ELASTON PROFI

vlákno ELASTON červený, rovné dřevěné těleso s otvorem

vlákno mix přírodní BAHIA /ELASTON červený, rovné dřevěné těleso s otvorem

sedlové dřevěné těleso s otvorem

vlákno umělé okrové, zvlněné, rovné dřevěné těleso s otvorem, dřevěná násada o průměru 2,2cm

vlákno ROMI černé, dřevěné těleso s otvorem

vlákno ROMI černé, dřevěné těleso s kovovým držákem o průměru 2,4cm

vlákno ELASTON červený, rovné dřevěné těleso s ocelovou škrabkou a kovovým držákem o průměru 
2,8 cm

  

  

9-2291003

9-2291003H

9-3309122H

9-3409123H

9-2401003H

s dřevěnou násadou  

s dřevěnou násadou  

s dřevěnou násadou  

s dřevěnou násadou  

9-2294103

9-5000

9-3309122

9-3609112

9-3409123

9-3809112

9-3999112

9-3412516

9-2401003

9-2404123

29 x 6,8 x 2cm

29 x 6,8 x 2cm

29 x 6,8 x 2cm

29 x 6,8 x 2cm

29 x 6,8 x 2cm

29 x 7,5 x 2,5cm

130 x 25 x 5,5cm

29 x 5,6 x 2,5cm

60 x 5,6 x 2cm

40 x 5,6 x 2,5cm

80 x 5,6 x 2cm

100 x 5,6 x 2cm

40 x 5,5 x 2cm

40 x 6,8 x 2cm

40 x 7,5 x 3cm

1mm

1mm

1mm

0,2mm

0,2mm

0,2mm

0,2mm

0,2mm

0,8mm

1mm

1mm

rozměr rozmer

rozměr rozmer

rozměr rozmer

rozměr rozmer

rozměr rozmer

Ø vlákna

Ø vlákna

Ø vlákna

Ø vlákna

Ø vlákna

č.zboží

č.zboží

č.zboží

č.zboží

č.zboží

mako® úklidové nářadí / upratovacie náradie

MN1

MN1

MN1

MN1

MN1

MN2

MN2

MN2

MN2

MN2

MN3

MN3

MN3

MN3

MN3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

lišta pro odstranění 
hrubých nečistot
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násada dřevěná s konusem EXTRA / násada drevená s kónusom EXTRA

násada dřevěná s konusem SUPER / násada drevená s kónusom SUPER

sada smetáček a lopatka HEDUŠ / sada metlička a lopatka HEDUŠ

sada smetáček a lopatka CLIP PLUS / sada metlička a lopatka CLIP PLUS

mop podlahový MIKROVLÁKNO s násadou / mop podlahový MIKROVLÁKNO s násadou

dřevěná násada o průměru 2,4 cm s konusem

dřevěná násada o průměru 2,8 cm s konusem

vlákno umělé černé, umělohmotné těleso, rukojeť a lopatka

vlákno umělé, umělohmotné těleso, rukojeť a lopatka s gumovou lištou

potah mikrovlákno, modré umělohmotné těleso se ždímacím systémem a držák se závitem, kovová 
teleskopická násada o ø 2cm, umělohmotný žlutý závěs, mokré čištění

9-9801400

9-9802400

91-6201

91-6204

9-7545

140cm

140cm

22 x 32cm

21,5 x 32cm

mikrovlákno

2,4cm

2,8cm

26,5 x 3,5 x 1cm

26 x 3,5 x 1cm

74-129 x 44 x 14cm

délka dĺžka

délka dĺžka

lopatka - rozměr - smetáček

lopatka - rozměr - smetáček

materiál rozměr rozmer

průměr priemer

průměr priemer

č.zboží

č.zboží

č.zboží

č.zboží

č.zboží

mako® úklidové nářadí / upratovacie náradie

MN1

MN1

MN1

MN1

MN1

MN2

MN2

MN2

MN2

MN2

MN3

MN3

MN3

MN3

MN3

12

12

2

2

1

25

25

12

12

5

-

-

24

24

-
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hadr na podlahu STANDARD / handra na podlahu STANDARD

hadr na podlahu VAFLOVÝ / handra na podlahu VAFLOVÝ

hadr na podlahu SUPER / handra na podlahu SUPER

hadr na podlahu IDEAL EXTRA SILNÝ / handra na podlahu IDEAL EXTRA SILNÝ

hadr na podlahu MIKROVLÁKNO / handra na podlahu MIKROVLÁKNO

hadr na podlahu, univerzální použití, baleno volně

hadr na podlahu, vysoce savý, baleno v ochranném obalu

hadr na podlahu, 100% bavlna, extra silný, vysoce savý, baleno volně

hadr na podlahu, extra silný a savý, baleno v ochranném obalu

hadr na podlahu, extra savý, baleno v papírové krabičce

91-2206

9-30004

9-30025

9-30010

9-32038

lisovaná celulóza

bavlna/umělé vlákno

bavlna

vlies

mikrovlákno

63 x 63cm

50 x 55cm

60 x 70cm

50 x 60cm

50 x 60cm

barva farba

barva farba

barva farba

barva farba

barva farba

materiál

materiál

materiál

materiál

materiál

rozměr rozmer

rozměr rozmer

rozměr rozmer

rozměr rozmer

rozměr rozmer

č.zboží

č.zboží

č.zboží

č.zboží

č.zboží

mako® úklidové nářadí / upratovacie náradie

MN1

MN1

MN1

MN1

MN1

MN2

MN2

MN2

MN2

MN2

MN3

MN3

MN3

MN3

MN3

5

5

3

5

2

15

10

7

10

4

30

25

21

25

10
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stěrka na podlahu VERUNA / stierka na podlahu VERUNA

pozinkovaná kovová lišta s pozinkovaným kovovým držadlem, vysoce kvalitní pěnová guma

9-7645

9-9860060

45 x 3,5 x 2cm

60 x 3,5 x 2cm

rozměr rozmer barva farbač.zboží

mako® úklidové nářadí / upratovacie náradie

mako® motouzy / motúzy

MN1 MN2 MN3

1

1

6

5

12

10

juta, 100g, dobrá pevnost a tažnost, cca 66m

polypropylen, 100g, dobrá pevnost a tažnost, cca 124m

motouz polypropylenový / motúz polypropylénový

motouz jutový / motúz jutový

č.zboží

č.zboží

průměr priemer

průměr priemer

barva farba

barva farba

8243 02 CZ

8244 02 CZ

2mm

2mm

bílá

přírodní

Profi

Profi

MN1

MN1

MN2

MN2

MN3

MN3

2

2

10

10

100

100

Kompletní sortiment provazů najdete v našem katalogu úklidového nářadí.
Kompletný sortiment povrazov nájdete v našom katalógu upratovacieho náradia.

Kompletní sortiment provazů najdete v našem katalogu úklidového nářadí.
Kompletný sortiment povrazov nájdete v našom katalógu upratovacieho náradia.
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mako® dveřní těsnící lišty / dverové tesniace lišty

PVC profil, k utěsnění spáry pode dveřmi, PVC profil s kartáčem, lepidlo: akrylát

PVC profil, k utěsnění spáry pode dveřmi, PVC profil s kartáčem a vsazeným perem, díky kterému lze utěsnit 
i lehce nerovné podlahy, akční provedení, lepidlo: akrylát

PE profil, k utěsnění spáry pode dveřmi, těsnění z obou stran dveří

PVC profil, k utěsnění spáry pode dveřmi, PVC profil s kartáčem a vsazeným perem, lepidlo: akrylát

PVC profil, k utěsnění spáry pode dveřmi, PVC profil s kartáčem, akční provedení, lepidlo: akrylát

mako® lišta těsnící dveřní pro hladké podlahy / lišta tesniaca dverová pre hladké podlahy

mako® lišta těsnící samozatlačovací dveřní / lišta samozatlačovacia tesniaca dverová

mako® lišta těsnící DUO / lišta tesniaca DUO

mako® lišta těsnící samozatlačovací dveřní / lišta samozatlačovacia tesniaca dverová

mako® lišta těsnící dveřní pro hladké podlahy / lišta tesniaca dverová pre hladké podlahy

č.zboží

č.zboží

č.zboží

č.zboží

č.zboží

  délka dĺžka

  délka dĺžka

  délka dĺžka

  délka dĺžka

  délka dĺžka

barva farba

barva farba

barva farba

barva farba

barva farba

8822 00

8824 00 A

8828 00

8824 05 A

8824 00

8822 00 A

8822 02

8824 04 A

8824 07 A

8824 02

8822 05 A

8822 01

8824 03 A

8824 06 A

8824 01

8822 04 A

102cm

100cm

95cm

100cm

100cm

102cm

102cm

100cm

100cm

100cm

102cm

102cm

100cm

100cm

100cm

102cm

bílá

bílá

antracit

hnědá

bílá

bílá

ořech

transparentní

mahagon

ořech tmavý

hnědá

dub

pinie

ořech světlý

dub

transparentní

Profi

Profi

Profi

Standard 

Star

MN1

MN1

MN1

MN1

MN1

MN2

MN2

MN2

MN2

MN2

MN3

MN3

MN3

MN3

MN3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

80

100

80

100

40

100

80

100

80

100

100

80

100

80

100

100
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Naše firma dále nabízí následující skupiny zboží z portfolia zboží firmy mako®

SakClean® katalog úklidového nářadí a příslušenství (produkty pro úklid do-
mácnosti, silniční smetáky, rohožky, pytle, atd.)

Parkett freund® Univerzální profily
(profily; přechodové, srovnávací a ukončovací profily, soklové lišty, lišty pro 
obkladače, lomené, lišty, nářadí pro podlaháře)

katalog barev ve spreji
(kompletní sortiment barev ve spreji a technické spreje a materiály)

easy life Ochrana proti hmyzu
(hliníkové rámové systémy, rolety proti hmyzu, speciální řešení 
a profesionální příslušenství)

mako®  katalog malířského nářadí a příslušenství (kompletní sortiment malíř-
ského, zednického a tapetovacího nářadí, lepících pásek, zakrývacích fólií a 
plachet, těsnění oken a dveří)

další sortiment / ďalší sortiment
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Česká republika:
1. Minimální hodnota objednávky 2.500 Kč bez Dph - dopravné v ceně.
    Při nedodržení minimální objednávací hodnoty manipulační příplatek 110 Kč/zásilka.
2. Minimální hodnota objednávky u krátkých lišt ( do 2 metrů délky ) 2.500 Kč bez Dph - dopravné v ceně.
    Při nedodržení minimální objednávací hodnoty u zasílání lišt do délky  200 cm - manilulační příplatek 110 Kč/zásilka.
3. Minimální hodnota objednávky u dlouhých lišt ( i v kombinaci s krátkými - nad 2 metry délky) 3.500 Kč bez Dph - dopravné v ceně.
    V opačném případě manipulační příplatek 250 Kč/ zásilka. V rámci západních Čech 150 Kč/zásilka.
4. Zasílání nadměrných nebo nadstandardních zásilek podléhá následujícím podmínkám:
    a) Při zasílání zboží v délce větší jak 2 metry a při nedodržení minimální hodnoty objednávky 3.500 Kč, účtujeme manipulační příplatek ve výši 250Kč/zásilka.
    b) Nadměrně dlouhé lišty ( nad 200 cm ), minimální hodnota objednávky 3.500 Kč ( i kombinace včetně krátkých lišt ), zasíláme v minimálním počtu 5 - ti kusů ( možno kombinovat druhy/odstí-
ny - méně kusů na vlastní riziko ), v opačném případě a při nedodržení minimální hodnoty objednávky 3.500 Kč,  manipulačníá příplatek 250 Kč/zásilka. V rámci západních Čech 150 Kč/zásika.
    c) Teleskopické a prodlužovací tyče, násady a jiné nadstandardně dlouhé zboží ( do 2 metrů  délky ), zasíláme z logistických důvodů pouze v celkovém počtu minimálně 12ks - položky možno 
libovolně kombinovat, ale vždy je nutno zachovat minimální objednací množství MN1 od každé položky, v opačném případě manipulační příplatek 110 Kč/zásilka. (příklad: možno kombinovat 
teleskopická tyč obj.č. 765540 6ks + teleskopická tyč obj.č. 765620 3ks + teleskopická tyč obj.č 765720 3ks = 12ks ...apod.)
    d) Košťata, smetáky atd. kompletní s násadou ( do 2 metrů  délky ), zasíláme z logistických důvodů pouze po ucelených baleních v celkovém počtu minimálně 10ks - položky možno 
libovolně kombinovat, ale vždy je nutno zachovat minimální objednací množství MN1 od každé položky, v opačném případě manipulační příplatek 110 Kč/zásilka. (příklad: možno kombinovat 
koště obj.č. 9-5000 5ks + smeták obj.č. 91-5102 5ks = 10ks ...apod.)
    e) Zakrývací papíry, vlnité lepenky, folie v rolích  atd. ( do 2 metrů  délky ), zasíláme z logistických důvodů pouze  po ucelených baleních ( 6 -8 kusů ), v opačném případě manipulační 
příplatek 110 Kč/zásilka.
    f)  Stretch folie ( 50 a více cm ), zasíláme z logistických důvodů minimálně po 12 - ti kusech a násobcích 12 - ti,  v opačném případě manipulační příplatek 110 Kč/zásilka.
    g) Stretch folie - větší množství nebo návin dle individuální dohody.
    h) Zakrývací vlnitá lepenka - zasíláme pouze ucelené palety ( cca 36 kusů - 10 metrů / 3 kusy - 100 metrů ).
     i)  podložky pod židle zasíláme v minimálním počtu 1ks, dopravné zdarma pouze v případě, pokud celková cena podložky nebo případné objednávky bude  vyšší než 2500kč (lze 
kombinovat s dalším zbožím). V opačném případě manipulační poplatek 110kč/zásilka
     j) Právo změny v minimálních počtech zasílaných kusů vyhrazeno.
------------  V případě jakýchkoliv nejasností nebo speciálních přání zákazníka vždy kontaktujte naše obchodní oddělení nebo obchodní zástupce.
5. Platební podmínky:
    a) v hotovosti - sleva  3 %
    b) fakturou - zákazníci s řádně uzavřenou kupní smlouvou
    c) zákazníci platící fakturou s vynikající platební morálkou, obdrží skonto ve výši 2 % ročního odběru bez Dph, skonto bude vyčísleno a zasláno zpětně a to 
         jednou ročně v únoru roku následujícího 
6. Cenová a jiná ujednání
    Dohodněte prosím s našimi obchodními zástupci nebo s vedením společnosti ( obchodní ředitel ).
7. Reklamační podmínky
    a) veškeré reklamace řešíme pouze v případě řádně vyplněného reklamačního formuláře, který je k dispozici na našich www stránkách, v sídle firmy a u obchodních zástupců
    b) reklamace zboží bude uznána pouze v případě jejího včasného oznámení ( tzv. ihned po zjištění vady, nejpozději však do 7 pracovních dnů po převzetí zboží nebo zjištění vady )
    c) způsob vyřízení reklamace dle platných předpisů
    d) lhůta pro vyřízení reklamace dle platných předpisů
Pozor! Veškeré manipulační příplatky jsou uvedené bez DPH 21%. Při případném vrácení nebo výměně zboží akceptujeme minimálně počty zboží MN1!
   
Slovenská republika:
1. Minimální hodnota objednávky 200 € bez Dph - dopravné v ceně
    Při nedodržení minimální objednávací hodnoty manipulační příplatek 25 €/zásilka.
2. Minimální hodnota objednávky u krátkých lišt ( do 2 metrů délky ) 200 € bez Dph - dopravné v ceně
    Při nedodržení minimální objednávací hodnoty u zasílání lišt do délky 200 cm - manilulační příplatek 25 €/zásilka.
3. Minimální hodnota objednávky u dlouhých lišt ( i v kombinaci s krátkými - nad 2 metry délky) 290 € bez Dph - dopravné v ceně
    V opačném případě manipulační příplatek 35 €/ zásilka zóna 1-2; 40 €/ zásilka zóna 3-5.
4. Zasílání nadměrných nebo nadstandardních zásilek podléhá následujícím podmínkám:
    a) Při zasílání zboží v délce větší jak 2 metry a při nedodržení minimální hodnoty objednávky 290 €, účtujeme manipulační příplatek  ve výši 35 €/ zásilka zóna 1-2; 40 €/ zásilka zóna 3-5.
    b) Nadměrně dlouhé lišty ( nad 200 cm ), minimální hodnota objednávky 290 € ( i kombinace včetně krátkých lišt ), zasíláme v minimálním počtu 5 - ti kusů ( možno kombinovat druhy/
odstíny - méně kusů na vlastní riziko ), v opačném případě a při nedodržení minimální hodnoty objednávky 290 €, manipulačníá příplatek 35 €/ zásilka zóna 1-2; 40 €/ zásilka zóna 3-5.
    c) Teleskopické a prodlužovací tyče, násady a jiné nadstandardně dlouhé zboží ( do 2 metrů délky ), zasíláme z logistických důvodů pouze v celkovém počtu minimálně 12ks - položky možno 
libovolně kombinovat, ale vždy je nutno zachovat minimální objednací množství MN1 od každé položky, v opačném případě manipulační příplatek 25€/zásilka. (příklad: možno kombinovat 
teleskopická tyč obj.č. 765540 6ks + teleskopická tyč obj.č. 765620 3ks + teleskopická tyč obj.č 765720 3ks = 12ks ...apod.)
    d) Košťata, smetáky atd. kompletní s násadou ( do 2 metrů délky ), zasíláme z logistických důvodů pouze po ucelených baleních v celkovém počtu minimálně 10ks - položky možno libo-
volně kombinovat, ale vždy je nutno zachovat minimální objednací množství MN1 od každé položky, v opačném případě manipulační příplatek 25 €/zásilka. (příklad: možno kombinovat koště 
obj.č. 9-5000 5ks + smeták obj.č. 91-5102 5ks = 10ks ...apod.)
    e) Zakrývací papíry, vlnité lepenky, folie v rolích  atd. ( do 2 metrů délky ), zasíláme z logistických důvodů pouze  po ucelených baleních ( 6 -8 kusů ), v opačném případě manipulační 
příplatek 25 €/zásilka.
    f)  Stretch folie ( 50 a více cm ), zasíláme z logistických důvodů minimálně po 12 - ti kusech a násobcích 12 - ti,  na Slovensko dle individuální dohody.
    g) Stretch folie - větší množství nebo návin dle individuální dohody
    h) Zakrývací vlnitá lepenka - zasíláme pouze ucelené palety ( cca 36 kusů - 10 metrů / 3 kusy - 100 metrů ), na Slovensko dle individuální dohody.
     i)  podložky pod židle zasíláme v minimálním počtu 1ks, dopravné zdarma pouze v případě, pokud celková cena podložky nebo případné objednávky bude  vyšší než 200 € (lze kom-
binovat s dalším zbožím). V opačném případě manipulační poplatek 25 €/zásilka.     
j) Právo změny v minimálních počtech zasílaných kusů vyhrazeno.
------------  V případě jakýchkoliv nejasností nebo speciálních přání zákazníka vždy kontaktujte naše obchodní oddělení nebo obchodní zástupce.
5. Platební podmínky:
    a) v hotovosti - sleva  3 %
    b) fakturou - zákazníci s řádně uzavřenou kupní smlouvou
    c) zákazníci platící fakturou s vynikající platební morálkou, obdrží skonto ve výši 2 % ročního odběru bez Dph, skonto bude vyčísleno a zasláno zpětně a to 
         jednou ročně v únoru roku následujícího 
6. Cenová a jiná ujednání
    Dohodněte prosím s našimi obchodními zástupci nebo s vedením společnosti ( obchodní ředitel ).
7. Reklamační podmínky
    a) veškeré reklamace řešíme pouze v případě řádně vyplněného reklamačního formuláře, který je k dispozici na našich www stránkách, v sídle firmy 
    a u obchodních zástupců
    b) reklamace zboží bude uznána pouze v případě jejího včasného oznámení ( tzv. ihned po zjištění vady, nejpozději však do 7 pracovních dnů po převzetí              
    zboží nebo zjištění vady )
    c) způsob vyřízení reklamace dle platebních předpisů
    d) lhůta pro vyřízení reklamace dle platných předpisů

dodací podmínky / dodacie podmienky



Kontakty:

    

 

kontakty / kontakty

obchodní zástupci mako® color s.r.o:
obchodní zástupce západní, střední a jižní Čechy   - 00420 737 239 004
obchodní zástupce Praha a střední Čechy, produktový  - 00420 737 239 007
manažer pro sortiment lišt pro podlaháře    
obchodní zástupce střední, severní a východní Čechy - 00420 737 239 008
obchodní zástupce střední a severní Čechy   - 00420 731 650 661
obchodní zástupce Morava a Slovensko   - 00420 737 239 005

mako color s.r.o.
Ledce 289, 330 11 Třemošná
tel: 00420 377 958 671, 2 

mobil kancelář : 00420 737 239 009
mobil sklad: 00420 731 650 669

fax: 00420 377 958 673
e-mail: obchod@makocolor.cz, mako@makocolor.cz

reklamace: sklad@makocolor.cz

vše o nás na

www.makocolor.cz

Nově v sortimentu!:

Široký výběr sprejů značek: 
 

MAX COLOR®

a KWASNY

 Originální spreje 
ŠKODA 150ml

tmely 
MAX COLOR®
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