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•	 sieť	požičovní	v celej	SR
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•	 od ručného	náradia	až po ťažkú	mechanizáciu
•	 vždy	moderné	stroje	s príslušenstvom
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BÚRANIE 
A VŔTANIE
Ručné stroje, náradie a príslušenstvo pre demoláciu 
stavebných konštrukcií. V tejto časti nájdete tiež náradie 
a príslušenstvo pre vŕtanie do muriva a betónu, vrátane 
špeciálneho použitia pre jadrové vŕtanie.
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15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 300 €

Búracie kladivo na sekanie do betónových, kamenných a tehlových 
stien, sekanie drážok v betóne a murive, na odstraňovanie omietky, 
dlaždíc a obkladu, vysekávanie otvorov a prestupov v stenách 
a podlahách. Typ uchytenia SDS-MAX.

• typ HILTI TE500-AVR
• hmotnosť 5,7 kg
• rozmery (d×š×v) 471×108×243 mm
• energia príklepu 7,5 J
• upínanie nástrojov SDS – MAX

Kladivo búracie 5 kg
Kód položky: PSK-00020

16,00 € deň 
bez DPH

19,20 € s DPH
záloha 350 €

Búracie kladivo na náročné búranie kamenných a tehlových 
stien. Slúži k odstraňovaniu omietky, obkladov zo stien a podlahy, 
vyhotovenie otvorov pre okná a dvere, opravy v novostavbách. Energia 
príklepu 11,5 J, typ uchytenia SDS-MAX.

• typ HILTI TE700-AVR
• hmotnosť 7,9 kg
• rozmery (d×š×v) 564×125×248 mm
• energia príklepu 11,5 J
• upínanie nástrojov SDS – MAX

Kladivo búracie 8 kg
Kód položky: PSK-00021

18,00 € deň 
bez DPH

21,60 € s DPH
záloha 350 €

Búracie kladivo je určené na búranie betónu a muriva na úrovni 
podlahy alebo pod úrovňou pásu. Ďalej pre renováciu všetkých druhov 
podláh, odstraňovanie obkladov, vytvárenie prestupov a ubíjanie. Typ 
uchytenia TE-S.

• typ HILTI TE1000-AVR
• hmotnosť 12,5 kg
• rozmery (d×š×v) 710×141×305 mm
• energia príklepu 26 J
• upínanie nástrojov TE-S

Kladivo búracie 12 kg
Kód položky: PSK-00017

20,00 € deň 
bez DPH

24,00 € s DPH
záloha 350 €

Búracie kladivo je určené pre rozsiahle búracie práce na úrovni 
podlahy alebo v jej blízkosti, odkrývanie výstuží v základoch, búranie 
otvorov pre schody, stúpajúce vedenia a šachty. Energia príklepu 30 J, 
typ uchytenia TE-S.

• typ HILTI TE1500-AVR
• hmotnosť 14,2 kg
• rozmery (d×š×v) 760×138×230 mm
• energia príklepu 30 J
• upínanie nástrojov TE-S

Kladivo búracie 15 kg
Kód položky: PSK-00018

 

• Systém aktívneho obmedzenia vibrácií (AVR)
optimalizuje komfort a pracovnú efektivitu. 

• Unikátny elektronický systém, dopĺňajúci 
mechanickú kĺznu spojku, zastaví chod 
stroja v prípade zaseknutia vrtáka - ochrana 
zdravia obsluhy.

Výber kladiva

Pre výber správneho nástroja si položte nasledujúce 
dôležité otázky:

• V akej pracovnej zóne budem pracovať väčšinu času?
• S akými podkladovými materiálmi budem pracovať 

primárne?
• Aký bude približný pomer práce v rámci jednotlivých 

typov materiálov?
• Aká je hrúbka materiálu?
• Budem prevažne robiť dokončovacie práce, 

začisťovacie práce alebo búrať?
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24,00 € deň 
bez DPH

28,80 € s DPH
záloha 350 €

Búracie kladivo pre stredné až ťažké búracie práce na betónových 
doskách a základoch, búranie asfaltu pri stavbe ciest, ich oprave 
a pokládke potrubí, ďalej pre kopanie a ubíjanie zeminy. Energia 
príklepu 68 J, typ uchytenia TE-H28.

• typ HILTI TE3000-AVR
• hmotnosť 30 kg
• rozmery (d×š×v) 808×610×209 mm
• energia príklepu 68 J
• upínanie nástrojov TE – H28

Kladivo búracie 30 kg
Kód položky: PSK-00019

22,00 € deň 
bez DPH

26,40 € s DPH
záloha 350 €

Búracie kladivo pre prácu na úrovni podlahy. Vysoký výkon, nízke 
vibrácie a nízka hmotnosť. Súčasťou prenájmu je transportný vozík.

• typ HILTI TE 2000-AVR
• napájanie 230 V
• hmotnosť 14,5 kg
• upínanie nástrojov TE-SP

Kladivo búracie 15kg – TE 2000
Kód položky: PSK-00173

13,00 € deň 
bez DPH

15,60 € s DPH
záloha 300 €

Najľahšie kombinované kladivo v triede SDS-MAX. Špičkový výkon 
s extrémne kompaktným designom. Vhodné aj na ľahké sekanie 
prevažne do muriva.

• typ HILTI TE50-AVR
• hmotnosť 5,8 kg
• rozmery (d×š×v) 449×115×272 mm
• energia príklepu 5,2 J
• uchytenie nástrojov  SDS-max

Kombinované kladivo 6 kg
Kód položky: PSK-00085

16,00 € deň 
bez DPH

19,20 € s DPH
záloha 350 €

Kombinované kladivo pre príklepové vŕtanie do betónu, muriva 
a prírodného kameňa s priemerom 12 až 150 mm, ďalej pre demoličné 
práce a sekanie. Energia príklepu 11,5 J, typ upínania SDS-MAX.

• typ HILTI TE70-ATC / AVR
• hmotnosť 9,5 kg
• rozmery (d×š×v) 540×125×324 mm
• energia príklepu 11,5 J
• menovitý výkon 1,8 kW
• upínanie nástrojov SDS – MAX

Kombinované kladivo 10 kg
Kód položky: PSK-00022

15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 250 €

Kombinované kladivo na vŕtanie otvorov do betónu a muriva 
s priemerom vŕtania v rozsahu 5 až 28 mm, doporučený 
rozsah 10 až 20 mm. Vhodné na ľahké sekacie a začisťovacie práce 
v betóne a tehle, vŕtanie do dreva a kovu, uťahovanie kotevných 
skrutiek a skrutiek do betónu.

• typ HILTI TE 30-A36
• hmotnosť 4,2 kg
• rozmery (d×š×v) 379×93×213 mm
• energia príklepu 3,3 J
• upínanie nástrojov SDS – plus

AKU kombinované kladivo 5 kg
Kód položky: PSK-00140

13,00 € deň 
bez DPH

15,60 € s DPH
záloha 275 €

Kombinované kladivo na vŕtanie otvorov v betóne a murive, do 
tehlových a vápenopieskových blokov, do dreva a SDK panelov. Typ 
uchytenia SDS-PLUS.

• typ HILTI TE30-C-AVR
• hmotnosť 4,2 kg
• rozmery (d×š×v) 379×93×213 mm
• energia príklepu 3,3 J
• menovitý výkon 0,85 kW
• upínanie nástrojov SDS – plus

Kombinované kladivo 5 kg
Kód položky: PSK-00023

Odporúčaná technika búrania

Príliš malý 
prítlak: sekáč 
skáče, presnosť 
sekania je malá. 
Príliš veľký 
prítlak: výkon 
sekania je 
znížený.

Optimálny prítlak

Sekajte vždy 
v priestore medzi 
výstužou, nikdy 
nie nad ňou.

Výstuže

Otáčaním sekáča 
v pravidelných 
intervaloch uľahčíte 
samoostriaci proces.

Samoostriaci proces

Polygónový tvar: 
Materiál sa lepšie 
oddeľuje a to i vo 
väčších hĺbkach.

Hĺbka sekania

Začínajte so sekaním 
vo vzdialenosti 
80–100 mm od 
hrany.

Umiestnenie sekáča

Keď začínate 
sekať, držte sekáč 
v 70°–80° uhle 
k sekanému 
materiálu a potom 
ho vylomte 
vychýlením  
sekáča kolmo 
k povrchu.

Smer sekania
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5,00 € deň 
bez DPH

6,00 € s DPH
záloha 50 €

Súprava jedinečných príklepových vrtákov SDS plus (TE-CX) 
so 4 karbidovými reznými hranami.

Sada vrtákov SDS-plus
Kód položky: PSK-00088

Lopatkový sekáč slúži na vylamovanie, zarovnávanie, začisťovanie 
a búranie.

KÓD 
POLOŽKY

TYP UCHYTENIA CENA 
ZA DEŇ 

BEZ DPH

CENA ZA 
DEŇ S DPH

ZÁLOHA

PSK-00030 TE-Y (SDS Max) 3,00 € 3,60 € 20 €

PSK-00031 TE-CP (SDS Plus) 2,00 € 2,40 € 10 €

PSK-00121 TE-S (šesťhran) 5,00 € 6,00 € 25 €

Sekáče lopatkové

Plochý sekáč slúži k sekaniu, búracím prácam, vylamovaniu, 
dokončovaniu a pod. 
Špicatý sekáč je vhodný na búranie betónu a muriva. Stály vysoký 
výkon. Bez potreby ostrenia.

KÓD 
POLOŽKY

UCHYTENIA / TYP CENA 
ZA DEŇ 

BEZ DPH

CENA ZA 
DEŇ S DPH

ZÁLOHA

PSK-00034 TE-Y (SDS Max) / 
plochý

3,00 € 3,60 € 20 €

PSK-00035 TE-HEX (šesťhran) / 
plochý

6,00 € 7,20 € 30 €

PSK-00036 TE-CP (SDS Plus) / 
plochý

2,00 € 2,40 € 8 €

PSK-00037 TE-S (šesťhran) / 
plochý

4,50 € 5,40 € 20 €

PSK-00046 TE-Y (SDS Max) / 
špicatý

3,00 € 3,60 € 20 €

PSK-00047 TE-HEX (šesťhran) / 
špicatý

6,00 € 7,20 € 30 €

PSK-00048 TE-CP (SDS Plus) / 
špicatý

2,00 € 2,40 € 8 €

PSK-00049 TE-S (SDS-MAX) / 
špicatý

4,50 € 5,40 € 20 €

Sekáče ploché a špicaté

Vhodné na vŕtanie s príklepom do vystuženého betónu, vytvrdnutého 
betónu, muriva.

KÓD 
POLOŽKY

UCHYTENIA / 
PRIEMER

CENA 
ZA DEŇ 

BEZ DPH

CENA ZA 
DEŇ S DPH

ZÁLOHA

PSK-00039 TE-CP (SDS Plus) / 
10 mm

5,00 € 6,00 € 15 €

PSK-00040 TE-CP (SDS Plus) / 
12 mm

5,00 € 6,00 € 15 €

PSK-00180 TE-CP (SDS Plus) / 
18 mm

8,00 € 9,60 € 20 €

PSK-00041 TE-S (SDS-MAX) / 
22 mm

10,00 € 12,00 € 25 €

PSK-00042 TE-S (SDS-MAX) / 
28 mm

10,00 € 12,00 € 25 €

PSK-00043 TE-S (SDS-MAX) / 
37 mm

10,00 € 12,00 € 25 €

PSK-00137 TE-S (SDS-MAX) / 
50 mm

12,00 € 14,40 € 50 €

Vrtáky príklepové

Rozdiel, ktorý oceníte
Samoostriace sekáče
Maximálna životnosť a výkon

Inovatívny polygónový tvar 
so samoostriacim sa hrotom

Trvalo vysoký výkon bez potreby 
ostrenia.Rýchlosť demolácie betónu je 
väčšia o 30 %. Nie je potrebné míňať 
peniaze a čas na brúsenie.

Predĺžená pracovná časť sekáča

Až 5krát dlhšia životnosť v porovnaní so 
štandardnými sekáčmi.

Unikátny materiál

Vyššia odolnosť sekáčov proti lámaniu 
a zaťaženiu ohybom.
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3,00 € deň 
bez DPH

3,60 € s DPH
záloha 25 €

Predĺženie vrtáka je určené na vŕtanie prestupov s predĺženým 
príklepovým vrtákom, ďalej pre práce v dostatočnej vzdialenosti od 
pracovného povrchu (napr. na stropoch).

• typ HILTI TE-FY E60

Adaptér na predĺženie vrtáka
Kód položky: PSK-00117

2,00 € deň 
bez DPH

2,40 € s DPH
záloha 30 €

Predĺženie vrtáka je určené k vŕtaniu prestupov s predĺženým 
príklepovým vrtákom a pre práce v dostatočnej vzdialenosti od 
pracovného povrchu (napr. na stropoch)

• typ HILTI TE-Y-AD

Predĺženie vrtáka TE-Y
Kód položky: PSK-00118

20,00 € deň 
bez DPH

24,00 € s DPH
záloha 50 €

Osadzovací nástroj k skrutkovacím kotvám HILTI Helix HTH.

Osadzovací nástroj
Kód položky: PSK-00089

JADROVÉ VŔTANIE
DEK požičovňa Vám ponúka kompletné zostavy pre jadrové vŕtanie až 
do priemeru 163 mm.

Kedy potrebujeme jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie je nevyhnutné pri riešení stavebných prestupov 
potrubí, vodovodných inštalácií, odpadov, systémov vykurovania 
a klimatizácií. V existujúcich stavbách sa jadrové vŕtanie často využíva 
pri tvorbe dodatočných prestupov pre digestory, klimatizácie alebo 
fotovoltiku. Vŕtať je možné do betónu a armovaného betónu, ako aj 
do muriva. Vďaka systému kotvenia je možné vŕtať do stien i podláh, 
a taktiež aj do stropov.

Vŕtanie z ruky alebo zo stojanu
Vŕtať z ruky bez stojanu je možné do priemeru 150 mm s vŕtačkou DD 
150 a to do dutinového tehlového muriva, plynosilikátov a tam, kde nie 
je možné z iných dôvodov stabilizovať stojan (únosnosť podkladu, 
neprístupnosť a pod.). Pre správne vedenie vŕtacej korunky sa 
odporúča použiť stredový navrtávač rovnakého priemeru ako je 
priemer tubusu.

Mechanické kotvenie stojana
Vŕtačke zachádzajúcej do vývrtu pod želaným uhlom poskytuje stojan potrebnú oporu. Obsluha 
vŕtačky zo stojana je výrazne komfortnejšia ako pri vŕtaní z ruky. Pre upevnenie stojana k podkladu 
sa využívajú natĺkacie kotvy. Montážny set pre kotvenie stojana je súčasťou jeho výbavy. 
Na predvŕtanie kotviaceho bodu môžete využiť 5 kg AKU vŕtacie kladivo SDS-PLUS, viď str. 9.

Postup kotvenia

ø 16 mm

55 mm

22.5 mm

M12

HSD-M M12x50

Tinst 

Tinst =80 Nm

HSD-G M12x50

7

6

5

4

3

2

1

Čo potrebujete?
Set pre mechanické 
kotvenie stojanu 
vrátane vrtáka 
do betónu
zadarmo, súčasťou prenájmu 
stojana. 

Natĺkacia kotva 
(DD150)

AKU kladivo vŕtacie 5 kg
Kód položky: PSK-00140 
Nájdete na str. 7.

Osadzovací nástroj určený na aplikáciu kotiev do tepelnej izolácie 
hrúbky 100 až 360 mm.
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35,00 € deň 
bez DPH

42,00 € s DPH
záloha 800 €

Stroj zostavy jadrového vŕtania pre ručné vŕtánie i vŕtanie zo 
stojana. Vŕtanie za sucha i s vodným výplachom, pre otvory 
do priemeru 162 mm. Požičať si môžete tiež korunky do 
betónu / železobetónu a tehlového muriva.

• typ HILTI DD 150-U
• hmotnosť 8,2 kg
• napájanie 230 V
• príkon 2,2 kW
• priemer vŕtania max. 162 mm

Jadrové vŕtanie – stroj
Kód položky: PSK-00097

30,00 € deň 
bez DPH

36,00 € s DPH
záloha 600 €

Vŕtací stojan s možnosťou kotvenia a vákuovou doskou so stĺpikom, 
s vŕtaním pod uhlom do 45°. Určený pre stroj HILTI DD 150-U.

• typ HILTI DD-ST 150-U CTL
• hmotnosť 5,1 kg

Jadrové vŕtanie – vŕtací stojan
Kód položky: PSK-00098

5,00 € deň 
bez DPH

6,00 € s DPH
záloha 100 €

Súprava príslušenstva pre upevnenie vŕtacích stojanov obsahujúca 
náradie a pomôcky potrebné k ukotveniu stojanu.

• typ HILTI DD M12 L

Jadrové vŕtanie – sada 
príslušenstva
Kód položky: PSK-00099

15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 100 €

Vďaka zachytávaniu chladiacej vody od diamantových vŕtacích 
systémov budete mať čisté pracovisko – kompatibilné so systémom 
prívodu vody WMS 100.

• typ HILTI DD-WMK-BI

Jadrové vŕtanie – zachytávanie 
vody
Kód položky: PSK-00100

Suché vŕtanie s odsávaním prachu
Suché jadrové vrty môžete realizovať do tehlového muriva 
a plynosilikátov. Vždy však použite priemyselný vysávač na odsávanie 
prachu, viď str. 56.

Vŕtanie s vodným výplachom
Do betónu a armovaného betónu je potrebné vŕtať s pomocou 
vodného výplachu. Pre prívod vody môžete použiť štandardné 
pripojenie na záhradnú hadicu alebo prenosnú 35l nádobu z našej 
požičovne. Tam, kde to prostredie umožňuje (zvyčajne pri práci 
na hrubej stavbe), výplach samovoľne odteká. V prípade, že 
potrebujete výplach zachytávať, môžete využiť odsávací prstenec 
napojený na vysávač pre mokré vysávanie alebo na systém recyklácie 
vody.

Vďaka vodnému výplachu dosiahnete:

• nižšie opotrebovanie a chladenie DIA segmentu
• bezprašné vŕtanie
• vysokú rýchlosť vŕtania
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10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 100 €

Tlaková napájacia nádrž chladiacej vody pre použitie s diamantovými 
vŕtacími systémami.

• typ HILTI DWP 10

Jadrové vŕtanie – prívod vody
Kód položky: PSK-00101

20,00 € deň 
bez DPH

24,00 € s DPH
záloha 250 €

Samostatná jednotka na prívod chladiacej vody ako aj zachytávanie 
a filtráciu odpadovej vody od diamantových vŕtacích systémov.

• typ HILTI DD-WMS 100
• hmotnosť 19,7 kg

Jadrové vŕtanie – systém 
recyklácie vody
Kód položky: PSK-00153

Tubus jadrového vŕtania pre nasadenie výmenného DIA segmentu. 
Úžitná dĺžka 400 mm, celková dĺžka 430 mm. Rýchloupínacie koncovky 
HILTI BI.

KÓD 
POLOŽKY

PRIEMER/
CELKOVÁ DĹŽKA

CENA 
ZA DEŇ 

BEZ DPH

CENA ZA 
DEŇ S DPH

ZÁLOHA

PSK-00102 52/430 mm 5,00 € 6,00 € 50 €

PSK-00103 82/430 mm 5,00 € 6,00 € 50 €

PSK-00104 102/430 mm 7,00 € 8,40 € 70 €

PSK-00105 132/430 mm 7,00 € 8,40 € 100 €

PSK-00106 162/430 mm 9,00 € 10,80 € 130 €

Jadrové vŕtanie – tubus

Korunka pre jadrové vŕtanie. Výmenný DIA modul so segmentom 
SPX-L – betón a armovaný betón (vŕtanie za mokra).

KÓD 
POLOŽKY

PRIEMER CENA 
ZA MM 

BEZ DPH

CENA ZA 
MM S DPH

ZÁLOHA

PSK-00107 52 mm 11,00 € 13,20 € 50 €

PSK-00108 82 mm 16,00 € 19,20 € 70 €

PSK-00109 102 mm 20,00 € 24,00 € 100 €

PSK-00110 132 mm 25,00 € 30,00 € 120 €

PSK-00111 162 mm 30,00 € 36,00 € 150 €

Jadrové vŕtanie – modul betón

Korunka pre jadrové vŕtanie. Výmenný DIA modul so segmentom 
SPX-L – betón a armovaný betón (vŕtanie za mokra).

KÓD 
POLOŽKY

PRIEMER CENA 
ZA MM 

BEZ DPH

CENA ZA 
MM S DPH

ZÁLOHA

PSK-00112 52 mm 6,00 € 7,20 € 30 €

PSK-00113 82 mm 9,00 € 10,80 € 50 €

PSK-00114 102 mm 12,00 € 14,40 € 70 €

PSK-00115 132 mm 15,00 € 18,00 € 90 €

PSK-00116 162 mm 18,00 € 21,60 € 110 €

Jadrové vŕtanie – modul tehla
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KOTVENIE 
A SPÁJANIE
Skrutkovače a uťahovačky nájdu uplatnenie pri väčšine 
montážnych činností na stavbe. Montáž pomocou 
nastreľovania je skutočne rýchla, menej náročná pre obsluhu 
a spoľahlivejšia.

B
17



6,00 € deň 
bez DPH

7,20 € s DPH
záloha 100 €

Akumulátorový kompaktný vŕtací skrutkovač je určený na vykružovanie 
otvorov až do priemeru 82 mm, uťahovanie vrutov do dreva do 
priemeru 8 mm, vŕtanie do dreva s priemerom do 26 mm, uťahovanie 
skrutiek do priemeru 4,8 mm do ocele.

• typ HILTI SFC 22 – AKU set
• napájanie 22 V
• hmotnosť 1,7 kg
• priemer skľučovadla min. 1,5 mm
• priemer skľučovadla max. 13 mm
• rozmery (d×š×v) 202 x 92 x 234 mm

AKU skrutkovač
Kód položky: PSK-00001

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 200 €

Akumulátorový skrutkovač so zásobníkom na upevňovanie 
sadrokartónových dosiek ku kovovým alebo dreveným konštrukciám 
na stenách a stropoch. Pre spájanie kovových profilov (vytváranie 
konštrukcií).

• typ HILTI SD 5000-A22
• hmotnosť 1,4 kg
• napájanie 230 V

Aku skrutkovač na SDK 
so zásobníkom
Kód položky: PSK-00074

12,00 € deň 
bez DPH

14,40 € s DPH
záloha 100 €

Rázový uťahovač pre vŕtanie a uťahovanie do betónu a kovu. Vysoká 
kapacita akumulátora. Osadzovanie HUS3 upevňovacích skrutiek 
s priemerom medzi 8 až 14 mm do betónu. Uťahovanie a povoľovanie 
matíc a skrutiek s veľkosťou M12 – M24.

• typ HILTI SIW 22T-A
• napájanie 22 V
• hmotnosť  3 kg
• upínanie nástrojov 1 / 2 palca, štvorhranné

Aku rázový uťahovač – betón, kov
Kód položky: PSK-00155

15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 500 €

Plynová klincovačka je určená pre strechárske práce, drevostavby, 
nastreľovanie strešných lát a montáž dreveného opláštenia. Typy 
klincov GX-WF klince nerezové, pozinkované a bez povrchovej úpravy, 
dĺžka klincov 50 – 90 mm.

• typ HILTI GX 90-WF
• hmotnosť 3,7 kg
• rozmery (d×š×v) 384×134×381 mm

Plynová klincovačka
Kód položky: PSK-00038

28,00 € deň 
bez DPH

33,60 € s DPH
záloha 400 €

Prístroj na pripevňovanie trapézových plechov na oceľ a univerzálne 
pripevňovanie na oceľ. Vhodný pre použitie na oceľ o hrúbke 6 mm 
a viac. Dĺžka klincov 19 – 21 mm. Typy klincov: X-ENP-21 HVB, X-ENP-
2K MX, X-NPH-2.

• typ HILTI DX 76 MX
• hmotnosť 4,35 kg
• rozmery (d×š×v) 450×101×352 mm

Vsadzovací prístroj DX76 MX
Kód položky: PSK-00073

22,00 € deň 
bez DPH

26,40 € s DPH
záloha 350 €

Akumulátorový vsadzovací prístroj pre širokú škálu stavebných 
aplikácií do betónu, muriva a ocele. Ideálny na montáž príchytiek, 
svoriek a pások pre elektrické a TZB rozvody, spájanie kovových 
konštrukcií medzi sebou a ich pripevňovaniu k podkladu.Typy 
pripevňovacích prvkov X-P B3 MX páskované klince pre vysoké 
zaťaženie, X-S B3 MX páskovaný klinec do ocele.

• typ HILTI BX 3-ME A22
• hmotnosť 3,33 kg
• rozmery (d×š×v) 473×134×280 mm

AKU vsadzovací prístroj
Kód položky: PSK-00090

25,00 € deň 
bez DPH

30,00 € s DPH
záloha 350 €

Plne automatický prachom poháňaný prístroj pre klince na páske. 
Vhodný na pripevňovanie dreva k betónu a oceli a pripevňovanie 
plechov k betónu a oceli.

• typ HILTI DX460 / DX5-MX
• hmotnosť 3,36 kg
• rozmery (d×š×v) 488×72×180 mm

Vsadzovací prístroj DX460
Kód položky: PSK-00091

15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 200 €

Prístroj na aplikáciu chemických kotiev na upevnenie kotevných 
skrutiek a výstuží do betónu a muriva s reguláorom dávkovania 
injektáže pre presné a riadené vytláčanie.

• typ HILTI HDE 500-A22
• napájanie 22 V

AKU vytláčací prístroj
Kód položky: PSK-00170
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REZANIE 
A DELENIE
Kompletná ponuka píl pre stavebníctvo. Stolové a ručné píly 
na rezanie tvárnic, drážkovačky, pokosové píly, rezačky škár, 
rezačky obkladov.
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25,00 € deň 
bez DPH

30,00 € s DPH
záloha 350 €

Ideálna na rezanie tehál, pórobetónových tvárnic, kamenných blokov, 
mramoru a ďalších materiálov v stavebníctve. Posuvný pracovný stôl 
a nastaviteľná rezná hlava vybavená uzavretým systémom vodného 
výplachu diamantového kotúča.

• typ Lissmac DTS 700
• hmotnosť 230 kg
• rozmery (d×š×v) 1 520×940×1 430 mm
• výkon 5,5 kW
• priemer kotúča 700 mm

Píla stolová do ø 700 mm
Kód položky: PSK-00081

16,00 € deň 
bez DPH

19,20 € s DPH
záloha 500 €

Presná a výkonná stolová píla pre rez pod uhlom 0° až 45°. Posuvný 
pracovný stôl a naklápacia rezná hlava, uzavretý systém vodného 
výplachu diamantového kotúča.

• typ LISSMAC DTS 400
• hmotnosť 83 kg
• priemer kotúča 350 mm
• rozmery 120×70×18 cm
• výkon 2,2 kW
• napájanie 230 V

Píla stolová do ø 350 mm
Kód položky: PSK-00095

15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 200 €

Plynule nastaviteľné úkosové rezy vľavo do 48 °, vpravo 0 – 5 °. 
Nastavenie základovej dosky vľavo do 60 °, vpravo do 50 °. Max.
kapacita rezu 65×305 mm, LED osvetlenie pracovnej plochy, laserová 
línia rezu.

• typ MAKITA LS0815FL
• príkon 1,4 kW
• rozmery (d×š×v) 755×450×488 mm
• hmotnosť 14,2 kg

Píla pokosová
Kód položky: PSK-00168

8,00 € deň 
bez DPH

9,60 € s DPH
záloha 100 €

Akumulátorová okružná píla s akumulátormi 22V na rezanie kovu za 
studena, so zberačom kovových pilín a možnosťou upnutia na vodiacu 
koľajnicu.

• typ HILTI SCM 22-A set
• napájanie 22 V
• priemer kotúča 165 mm
• hmotnosť 4 kg
• max. hĺbka rezu 90° 57 mm

AKU okružná píla
Kód položky: PSK-00122

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 180 €

Výkonná okružná píla s hĺbkou rezu 85 mm. Rezanie a pílenie, priečne 
rezanie, drážkovanie, šikmé rezanie až do 60 °. Vhodná na bežné 
stolárske práce ako rezanie po dĺžke, rezanie sklonov, zarezávanie 
a lícovanie.

• typ HILTI WSC 85
• hmotnosť 7,8 kg
• priemer kotúča 230 mm
• max. hĺbka rezu 90 ° 85 mm
• max. hĺbka rezu 45 ° 60 mm
• rozmery (d×š×v) 400×310×310 mm
• menovitý výkon 1,8 kW

Píla kotúčová ø 230 mm
Kód položky: PSK-00032

20,00 € deň 
bez DPH

24,00 € s DPH
záloha 500 €

Rozbrusovacia píla slúži na rezanie obrubníkov, kamennej dlažby, 
kanalizačných potrubí, na rezanie malých otvorov alebo prestupov, 
rezaniu asfaltu alebo kovu. Možné rezanie za sucha i s vodným 
chladením. Max. hĺbka rezu 150 mm.

• typ HILTI DSH 900
• hmotnosť 11,9 kg
• výkon 4,3 kW
• priemer kotúča 400 mm
• hĺbka rezu 150 mm
• palivo Natural MIX (1:50)

Píla rozbrusovacia benzínová 
ø 400 mm
Kód položky: PSK-00033
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15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 200 €

Systém beznástrojového napínania reťaze. EasyStart – mimoriadne 
ľahký štart vďaka pružinovému systému na prekonanie kompresného 
odporu a optimalizovanému riadeniu motora. Brzda reťaze SafetyMatic 
zastaví reťaz v prípade spätného rázu.

• typ DOLMAR PS-420 SC
• palivo benzín
• hmotnosť 4,9 kg

Píla motorová benzínová
Kód položky: PSK-00166

8,00 € deň 
bez DPH

9,60 € s DPH
záloha 60 €

Priamočiara píla s nízkou hmotnosťou a motorom s príkonom 650 W. 
Nízka hlučnosť a extrémne pokojný chod bez vibrácií. Základnú dosku 
je možné naklopiť na obe strany o 45 °. Možnosť pripojenia externého 
odsávania.

• typ MAKITA JV0600K
• príkon 0,65 kW
• hmotnosť 2,4 kg

Píla priamočiara
Kód položky: PSK-00167

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 200 €

Priamočiara píla určená na rezanie muriva, pri demoláciách, 
vyrezávanie okenných rámov a všeobecné rezanie v stavebníctve. 
Píla má 6 rýchlostí kmitu pre optimálny výkon rezania vo všetkých 
materiáloch a ľahkú záťaž batérie.

• typ HILTIi WSR 36-A
• hmotnosť 4,37 kg
• rozmery (d×š×v) 440×92×224 mm
• napätie  36 V
• napájanie Li-Ion 36 V

AKU priamočiara píla
Kód položky: PSK-00119

3,00 € deň 
bez DPH

3,60 € s DPH
záloha 20 €

Pílový list do priamočiarej píly, špecifikácia podľa druhu rezaného 
materiálu.

AKU priamočiara píla – pílový list
Kód položky: PSK-00120

Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných 
materiálov, najmä betónu, vystuženého betónu, muriva a prírodného 
kameňa.

KÓD 
POLOŽKY

PRIEMER CENA 
ZA MM 

BEZ DPH

CENA ZA 
MM S DPH

ZÁLOHA

PSK-00154 300 mm 15,00 € 18,00 € 100 €

PSK-00084 400 mm 50,00 € 60,00 € 150 €

PSK-00096 400 mm 35,00 € 42,00 € 150 €

PSK-00214 700 mm 80,00 € 96,00 € 250 €

DIA rezný kotúč

18,00 € deň 
bez DPH

21,60 € s DPH
záloha 300 €

Rozbrusovacia píla s odsávaním prachu na rezanie železobetónu, žuly, 
obrubníkov, stavebných dosiek, tehál a murovacích tvárnic. Ideálne 
pre vyrezávanie a zväčšovania montážnych otvorov pre okná, dvere 
a šachty, hĺbka rezu 120 mm.

• typ HILTI DCH 300
• napájanie 230 V
• max. hĺbka rezu 90° 120 mm
• priemer kotúča 300 mm

Elektrická rozbrusovacia píla
Kód položky: PSK-00152
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12,00 € deň 
bez DPH

14,40 € s DPH
záloha 300 €

Píla s príslušnými pílovými listami je vhodná na duté tehly 
triedy 12 a 20, ľahčený betón, drevo, izolačný materiál, ideálna pre 
rezanie ľahkých betónov (pórovitých betónov) a sadrokartónu.

• typ DWE397-QS
• hmotnosť 5,3 kg
• príkon 1,7 kW
• dĺžka rezného nástroje 430 mm

Píla Alligator
Kód položky: PSK-00066

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 80 €

Pilové listy so zubami z rýchloreznej oceli (HSS) alebo so zubami 
vybavenými zrnami karbidu wolfrámu zajisťujú optimálny výkon píl 
Alligator. Vhodné pre rezanie dutých tehlových blokov triedy 12. 
Dĺžka 430 mm.

Listy do píly Alligator – tehla
Kód položky: PSK-00070

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 80 €

Rezné listy do píly DeWalt Alligator DWE 397 na pórobetón.

Listy do píly Alligator – 
pórobetón
Kód položky: PSK-00123

12,00 € deň 
bez DPH

14,40 € s DPH
záloha 350 €

Drážkovací stroj vybavený kotúčmi s priemerom 125 mm, môže byť 
použitý pre drážkovanie s hĺbkou až 40 mm a šírkou až 46 mm vo 
všetkých bežne používaných materiáloch ako betón, tehla, kameň 
a pod.

• typ HILTI DC SE 20
• hmotnosť 6,9 kg
• nápajanie 230 V
• max. šírka rezu 46 mm
• hĺbka rezu 40 mm

Drážkovacia fréza
Kód položky: PSK-00015

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 150 €

Ručná rezačka obkladov a dlažby na priame a diagonálne rezanie. 
Rozsah hrúbky rezaného materiálu 5 – 19 mm. Max.rozmer prvku pre 
diagonálny rez je 630×630 mm.

• typ Masterpiuma 93P3
• max. dĺžka rezu 930 mm
• max. hĺbka rezu 90° 22 mm

Rezačka obkladov
Kód položky: PSK-00131

12,00 € deň 
bez DPH

14,40 € s DPH
záloha 200 €

Používa sa pri spracovaní polystyrénu EPS na plochých strechách, 
čím sa minimalizuje odpad. Rezačka má povrchovo upravenú rezaciu 
dosku, hliníkovú konštrukciu rámu, integrované trafo a merné pravítka 
pre pozdĺžne a hĺbkové rezy.

• typ Pro Cut Basic 128 cm
• hmotnosť 11 kg
• max. hĺbka rezu 90° 250 mm

Rezačka EPS závesná
Kód položky: PSK-00045

CENA NA VYŽIADANIE

Rezačka škár sa využíva na rezanie živičných alebo betónových 
povrchov – typickým príkladom je rezanie povrchov pred začiatkom 
výkopových prác. Pro práci sa používa kropenie vodou z integrovanej 
nádržky.

• hmotnosť 114 kg
• priemer kotúča 500 mm
• max. hĺbka rezu 90° 190 mm
• palivo Natural 95

Rezačka škár
Kód položky: PSK-00094

Varianty rezov s rezačkou 
Pro Cut Basic 128:

Pozdĺžny rez Pozdĺžny 
šikmý rez

Šikmý rez

Falcovanie VyrezávaniePriečny 
šikmý rez

2726 P   Pri položkách označených týmto symbolom mõže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.
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BRÚSENIE 
A HOBĽOVANIE
V našej požičovni ponúkame brúsky na drevo, sadrokartón, 
ako aj na tvrdé materiály, napr. omietka, podlahový betón 
a anhydrit. V ponuke nájdete taktiež špeciálne nástroje 
pre brúsenie náterov a lepidiel.
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20,00 € deň 
bez DPH

24,00 € s DPH
záloha 500 €

Diamantový brúsny stroj na odbrúsenie starých nánosov, zvyškov 
malty alebo obkladov a dlažby, starých vrstiev farby, lepidiel, tmelu 
a iných vrstiev z podkladového betónu. Priemer kotúča 150 mm.

• typ HILTI DG 150
• hmotnosť 4,1 kg
• priemer kotúča 150 mm

Brúska na betón ručná
Kód položky: PSK-00008

25,00 € mm 
bez DPH

30,00 € s DPH
záloha 60 €

Diamantové brúsne hrnce slúžia k brúseniu a vyrovnávaniu betónu, 
poterov, omietky a prírodného kameňa. Pre suché brúsenie. Pre 
brúsku HILTI DG 150.

• typ HILTI DG-CW 150 / 6 CR-SP
• hmotnosť 4,1 kg

DIA brúsny hrniec ø 150 mm (UP)
Kód položky: PSK-00012

8,00 € deň 
bez DPH

9,60 € s DPH
záloha 80 €

Uhlová brúska na rezanie a brúsenie kovových podkladových 
materiálov a kovových povrchov. Je určená na všetky druhy povrchov 
a materiálov.

• typ HILTI DCG125
• príkon 1,3 kW
• priemer kotúča 125 mm
• napätie 230 V
• hmotnosť 2,4 kg

Brúska uhlová malá
Kód položky: PSK-00146

8,00 € deň 
bez DPH

9,60 € s DPH
záloha 120 €

Uhlová brúska na rezanie a brúsenie kovových podkladových 
materiálov a kovových povrchov. Je určená na všetky druhy povrchov 
a materiálov.

• typ HILTI AG 125-A22
• napájanie 230 V
• priemer kotúča 125 mm
• hmotnosť 2,7 kg

AKU brúska uhlová malá
Kód položky: PSK-00139

8,00 € mm 
bez DPH

9,60 € s DPH
záloha 15 €

Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných 
materiálov, najmä betónu, vystuženého betónu, muriva a prírodného 
kameňa.

• typ HILTI SP-SL 125

DIA rezný kotúč ø 125 mm
Kód položky: PSK-00013

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 60 €

Uhlová brúska je určená na rezanie betónu, vyhotovenie drážok pre 
káblové vedenia v betóne a murive, pre minerálne materiály a kovy.

• typ HILTI DCG 230-D
• hmotnosť 6,6 kg
• priemer kotúča 230 mm
• menovitý výkon 2,6 kW

Brúska uhlová veľká
Kód položky: PSK-00010

10,00 € mm 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 25 €

Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných 
materiálov, najmä betónu, vystuženého betónu, muriva a prírodného 
kameňa.

• typ DIA kotúč Pro for Universal 230 x 22,23

DIA rezný kotúč ø 230 mm
Kód položky: PSK-00065

4,00 € deň 
bez DPH

4,80 € s DPH
záloha 50 €

Protiprachový kryt odsávania k uhlovým brúskam HILTI DCG-230 / AG-
230 s nastavením hĺbky rezu (max. 60 mm).

• typ DC-EX 230 / 9"
• priemer kotúča 230 mm

Protiprachový kryt k uhlovej 
brúske ø 230 mm
Kód položky: PSK-00158

3130 P   Pri položkách označených týmto symbolom mõže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.
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8,00 € deň 
bez DPH

9,60 € s DPH
záloha 80 €

Pásová brúska s odsávaním prachu na odstraňovanie farieb, brúsenie 
naplocho, hladenie a začisťovanie dreva, plastov alebo kovov. 
Rýchlosť pohybu pásu 200 – 330 m / min, šírka brúsnej plochy 75 mm.

• typ MAKITA 9404J
• hmotnosť 4,7 kg
• menovitý výkon 1,01 kW
• rýchlosť pásu 210 až 440 m / min.
• dĺžka pásu 610 mm
• šírka pásu 100 mm

Brúska pásová
Kód položky: PSK-00009

15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 250 €

Univerzálna sanačná fréza určená na odstraňovanie lepidla, 
farieb, náterov, omietok na báze syntetickej živice a pórobetónu. 
Hĺbka frézovania nastaviteľná od 1 do 6 mm. Odporúča sa použiť 
s vysávačom.

• typ Festool RG 80 E
• hmotnosť 3,2 kg
• príkon 1,1 kW

Fréza sanačná
Kód položky: PSK-00086

5,00 € deň 
bez DPH

6,00 € s DPH
záloha 50 €

Frézovacie koliesko k sanačnej fréze Festool RG 80 E.

Frézovacie koliesko
Kód položky: PSK-00087

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 80 €

Vysokootáčkový jednoručný hoblík ideálny pre drážkovanie, zrážanie 
hrán a plošné hobľovanie, nože z tvrdokovu a paralelný doraz. Hlboká 
V-drážka pre ľahšie zarezanie, nastaviteľná hĺbka úberu 0 až 3 mm.

• typ Makita KP0810
• príkon 1200 W
• hmotnosť 9 kg
• max. hĺbka úberu 3 mm
• šírka záberu 170 mm

Hoblík do 125 mm
Kód položky: PSK-00016

20,00 € deň 
bez DPH

24,00 € s DPH
záloha 150 €

Profesionálny hoblík na tesárske práce. Dlhá hobľovacia doska 
umožňuje presnú prácu a presné vedenie hoblíka. Ideálne na 
dokončovanie vďaka vysokému počtu otáčok. Možnosť stacionárneho 
použitia.

• typ Makita 1806B
• hĺbka rezu 2 mm
• šírka záberu 170 mm
• hmotnosť 9 kg
• príkon 1200 W

Hoblík do 170 mm
Kód položky: PSK-00141

18,00 € deň 
bez DPH

21,60 € s DPH
záloha 300 €

Vhodná na brúsenie nastierkovaných sadrokartónových dosiek pri 
suchej výstavbe, príprava povrchu pred omietacími a stierkovacími 
prácami, príprava veľkých plôch omietok a stierok pred základnými 
náterovými a tapetovacími prácami.

• typ STORCH SPIDER
• hmotnosť 4,7 kg
• výkon 550 W
• priemer kotúča 225 mm

Brúska na sadrokartón
Kód položky: PSK-00078

3332 P   Pri položkách označených týmto symbolom mõže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.
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HUTNENIE 
A ZEMNÉ PRÁCE
V našej ponuke nájdete hutniacu techniku od vibračných 
dusadiel po vibračné dosky. V časti pre zemné práce nájdete 
stroj a vrtáky určené na vŕtanie dier pre sadenice kríkov, 
stromov, stĺpiky plotov a pod.
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KONŠTRUKCIA HUTNENÁ 
VRSTVA

HUTNENÝ 
MATERIÁL

VIBRAČNÉ DUSADLO VIBRAČNÁ DOSKA 
JEDNOSMERNÁ DO 120 KG

VIBRAČNÁ DOSKA 
REVERZNÁ DO 200 KG

VIBRAČNÁ DOSKA 
REVERZNÁ 400 – 600 KG

Výkopy, líniové 
stavby

Obsypy potrubí ***

Vrchné nosné 
vrstvy

*** **

Pešie chodníky

Prevádzková 
vrstva – 
pochôdzna

*** 
kropiaca sada

Prevádzková 
vrstva – 
pochôdzna

*** 
tlmiaca podložka

** 
tlmiaca podložka

Podkladné vrstvy ** *** **

Dláždené 
parkoviská, veľké 
spevnené plochy 

Prevádzková 
vrstva pojazdná

** 
tlmiaca podložka

Podkladné vrstvy *** ***

Cesty, 
komunikácie

Prevádzková 
vrstva pojazdná

*** 
lokálne opravy

Podkladné vrstvy ***

Základy a dosky

Plošné 
podkladné vrstvy

*** ***

Lokálne zásypy *** ** **

*** ideálny 
** vhodný

OPTIMÁLNY VÝBER HUTNIACEHO STROJA

piesok

zemina

asfalt

maloformátová 
dlažba  

(betónová, 
tehlová)

štrk

veľkoformátová  
dlažba  

(bétónová)

štrk

asfalt

štrk

štrkopiesok, 
zemina

3736 P   Pri položkách označených týmto symbolom mõže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.
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22,00 € deň 
bez DPH

26,40 € s DPH
záloha 750 €

Dusadlá BOMAG majú uplatnenie pri hutnení hornín a zemín 
do väčších hĺbok. Sú určené pre hutnenie podložia pod základy 
a základové pásy, hutnenie násypov, vo výkopoch okolo potrubia 
a nad ním, pri opravách ciest a chodníkov.

• typ BOMAG BT65
• hmotnosť 68 kg
• odstredivá sila 17 kN
• pracovná šírka 28 cm
• pracovná rýchlosť 20 m / min.
• palivo Natural 95
• výkon 2,8 kW

Vibračné dusadlo
Kód položky: PSK-00053

3,00 € deň 
bez DPH

3,60 € s DPH
záloha 30 €

Tlmiaca podložka k vibračným doskám BOMAG – vhodná pri použití 
na hutnenie zámkových dlažieb.

Tlmiaca podložka
Kód položky: PSK-00050

11,40 € deň 
bez DPH

13,68 € s DPH
záloha 200 €

Univerzálny hutniaci stroj vhodný na hutnenie zeminy, zámkovej 
dlažby, zeminy na záhradkách. Robustná hutniaca doska 495×320 mm 
s hmotnosťou 50 kg je určená na ľahšie hutniace práce. Posuv stroja 
maximálnou rýchlosťou 25 m / min.

• typ Bauman BM 929140 RP
• hmotnosť 50 kg
• odstredivá sila 8,2 kN
• palivo Natural 95
• pracovná šírka 32 cm
• pracovná rýchlosť 25 m / min

Vibračná doska jednosmerná  
do 50 kg
Kód položky: PSK-00136

18,00 € deň 
bez DPH

21,60 € s DPH
záloha 500 €

Vibračná doska BOMAG s motorom HONDA je mnohostranne 
využiteľný stroj na hutnenie podložia (zemina, piesky, štrky) a výkopov. 
Je tiež vhodná pre hutnenie živičných (asfaltových) povrchov 
a zámkovej dlažby.

• typ BOMAG BVP 18 / 45
• hmotnosť 91 kg
• odstredivá sila 18 kN
• pracovná šírka 450 mm
• pracovná rýchlosť 25 m / min.
• palivo Natural 95

Vibračná doska jednosmerná  
do 120 kg
Kód položky: PSK-00051

20,00 € deň 
bez DPH

24,00 € s DPH
záloha 500 €

Reverzná doska na hutnenie zemín a dlažby. Ideálna na stavby 
chodníkov, podložia a základov. Na hutnenie dlažieb je k dispozícii 
tlmiaca podložka.

• typ NTC VDR 22

Vibračná doska reverzná  
do 120 kg
Kód položky: PSK-00179

25,00 € deň 
bez DPH

30,00 € s DPH
záloha 1 000 €

Vibračné dosky BOMAG BPR 35 s motorom HONDA majú široké 
uplatnenie pri hutnení násypov, stabilizácií podložia pre betónové 
podlahy, základové pásy. Typ BPR 35 / 60 so šírkou spodnej 
platne 60 cm je vhodný predovšetkým pre zámkové dlažby.

• typ BOMAG BPR 35 / 60
• hmotnosť 205 kg
• odstredivá sila 35 kN
• pracovná šírka 600 mm
• pracovná rýchlosť 27 m / min.
• palivo Natural 95
• výkon 3,6 kW

Vibračná doska reverzná  
do 200 kg
Kód položky: PSK-00052

  bez DPH

 s DPH
záloha 

• 

Hutnenie dláždených plôch
Pri hutnení dláždených plôch používajte ochrannú tlmiacu podložku, 
ktorá zabráni poškriabaniu dlažby doskou. Škáry dlažby musia byť 
v priebehu hutnenia dostatočne vyplnené.

PRACOVNÝ POSTUP:

•  Rozprestrite škárovací materiál, naneste ho do škár a pokropte 
malým množstvom vody. V prípade potreby tento krok opakujte.

• Odstráňte všetok prebytočný škárovací materiál.
• Nechajte povrch a škárovací materiál vyschnúť.
•  Vibračnou doskou s tlmiacou podložkou prechádzajte od krajov 

do stredu, aby sa prejazdy vždy prekrývali o polovicu šírky stroja.
• Začnite hutniť z najnižšieho miesta smerom hore.
• Každú časť plochy prejdite minimálne 4-5x.
• Šírka dosky by mala byť niekoľkonásobne väčšia ako dĺžka dlaždice.
• Na ochranu dlaždíc vždy použite plastovú tlmiacu podložku.

Vlhkosť zeminy
Úplne suché zeminy, či naopak zeminy presýtené vodou, sú náročné 
na zhutnenie.

Suché zeminy odporúčame pred hutnením navlhčiť.

Neodporúčame hutniť zeminy, na ktorých sa vytvárajú kaluže.

V mokrých zeminách hrozí utopenie hutniacej techniky a vibračné 
dosky sa zalepia.

 RADY A TIPY
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15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 100 €

Zemný vrták má silný motor 141 cm³, určený na vŕtanie dier pre 
sadenice kríkov, stromov, stĺpiky plotov apod. Maximálny priemer 
vrtáku 250 mm. Stroj je určený k vyvŕtaniu zeminy s nízkym obsahom 
kameniva.

• typ BAUMAN 930 610 EB
• hmotnosť 23 kg
• palivo Natural 95

Zemný vrták – motor
Kód položky: PSK-00124

2,00 € deň 
bez DPH

2,40 € s DPH
záloha 20 €

Predĺženie pracovnej dĺžky zemných vrtákov.

Zemný vrták – predĺženie 305 mm
Kód položky: PSK-00129

rozmery 530×910 mm

KÓD 
POLOŽKY

PRIEMER CENA 
ZA DEŇ 

BEZ DPH

CENA ZA 
DEŇ S DPH

ZÁLOHA

PSK-00125 100 mm 5,00 € 6,00 € 20 €

PSK-00126 150 mm 6,00 € 7,20 € 25 €

PSK-00127 200 mm 7,00 € 8,40 € 30 €

PSK-00128 250 mm 8,00 € 9,60 € 35 €

Zemný vrták

4140
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LEŠENIE 
A DEBNENIE
Lešenie, debnenie a paženie sú neoddeliteľnou súčasťou 
všetkých stavieb a rekonštrukcií. Ponúkame Vám fasádne 
lešenie a pojazdné lešenárske veže pre menšie stavby.
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LEŠENIE A DEBNENIELEŠENIE A DEBNENIE

F F

Pojazdné lešenie patrí medzi profesionálne lešenie. Pracovná 
podlaha pojazdného lešenia má protišmykovú povrchovú úpravu, je 
vodeodolná.

KÓD 
POLOŽKY

ROZMERY CENA 
ZA DEŇ 

BEZ DPH

CENA ZA 
DEŇ S DPH

ZÁLOHA

PSK-00002 0,7×2,5–2,3 m 10,00 € 12,00 € 350 €

PSK-00003 0,7×2,5–4,3 m 12,00 € 14,40 € 350 €

PSK-00004 0,7×2,5–6,3 m 15,00 € 18,00 € 350 €

PSK-00005 1,3×2,5–2,3 m 15,00 € 18,00 € 350 €

PSK-00006 1,3×2,5–4,3 m 18,00 € 21,60 € 350 €

PSK-00007 1,3×2,5–6,3 m 20,00 € 24,00 € 350 €

Al lešenie pojazdné
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1,00 € deň 
bez DPH

1,20 € s DPH
záloha 10 €

Podperné stojky sú vhodné na stavbu aj rekonštrukciu, a to najmä pre 
podopieranie konštrukcií stropov, podopieranie debnenia stavebných 
otvorov, podopretie krovov a trámov pri rekonštrukcii striech atď.

• max. výška 1,7 až 3 m

Stavebná stojka 20 kN (2–3,5 m)
Kód položky: PSK-00135

3,00 € deň 
bez DPH

3,60 € s DPH
záloha 50 €

Lešenárska koza šírky 1200 mm určená pre stavebné a montážne 
práce. Výškový rozsah 1100 až 1800 mm, výsuv po 20 cm.

• typ Koza pevná
• hmotnosť 22 kg
• nosnosť 400 kg

Koza lešenárska pevná
Kód položky: PSK-00169

3,00 € deň 
bez DPH

3,60 € s DPH
záloha 50 €

Lešenárska koza šírky 1200 mm určená pre stavebné a montážne 
práce. Výškový rozsah 1100 až 1800 mm, výsuv po 20 cm.

• typ Koza pevná
• hmotnosť 22 kg
• nosnosť 400 kg

Koza lešenárska pevná
Kód položky: PSK-00169

1,00 € deň 
bez DPH

1,20 € s DPH
záloha 10 €

Podperné stojky sú vhodné na stavbu aj rekonštrukciu, a to najmä pre 
podopieranie konštrukcií stropov, podopieranie debnenia stavebných 
otvorov, podopretie krovov a trámov pri rekonštrukcii striech atď.

• max. výška 1,7 až 3 m

Stavebná stojka 20 kN (2–3,5 m)
Kód položky: PSK-00135

CENA NA VYŽIADANIE

Fasádne lešenie sa vyznačuje množstvom výhod z hľadiska prísnych 
požiadaviek bezpečnosti práce. Jednoduchosťou a rýchlosťou 
montáže znižuje náklady. Ponúkaný systém umožňuje jednoduché 
vyberanie a vkladanie podláh v už postavenom lešení, čím umožňuje 
montáž a demontáž jednotlivých sekcií. Cenovú ponuku Vám na 
požiadanie radi vypracujeme.

Fasádne lešenie
Kód položky: PSK-00134

CENA NA VYŽIADANIE

Systémové riešenie zvislých konštrukcií tejto časti stavby prináša 
časovú aj finančnú úsporu. Súčasťou ponuky je široký sortiment 
spotrebného materiálu (odformovací olej, dorezová doska, zátky, 
chráničky apod.).

Debnenie stenové
Kód položky: PSK-00187

CENA NA VYŽIADANIE

Stropné debnenie na monoliticky betónované stropy je vhodné na 
riešenie rovných i geometricky náročnejších stropov od malého 
rozsahu až po veľké plochy. Obsahuje drevené lepené nosníky, 
trojvrstvové dosky s oceľovou hranou, nastaviteĺné stavebné stojky 
a doplnkové prvky.

Debnenie monolitických stropov
Kód položky: PSK-00186

4746 P   Pri položkách označených týmto symbolom mõže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.Ceny sú platné k 1. 3. 2020. | Zmena cien vyhradená. | Aktuálne ceny nájdete na www.dek.sk.



MANIPULÁCIA 
A PREPRAVA
Táto sekcia ponúka stroje pre prepravu náradia a stavebného 
materiálu.
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MANIPULÁCIA A PREPRAVAMANIPULÁCIA A PREPRAVA

G G

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 350 €

Kladkostroj je určený na vynášanie predmetov do výšok. Stroj má 
jednoduchú konštrukciu a ľahkú inštaláciu. Nosnosť 200 kg, rýchlosť 
zdvihu 25 m / min, dĺžka lana 35 m, výkon 0,75 kW, napätie 230 V, 
priemer lana 5 mm.

• typ DM 200 / l
• nosnosť 200 kg
• rýchlosť zdvihu 25 m / min
• výkon 0,75 kW

Kladkostroj do 200 kg
Kód položky: PSK-00068

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 200 €

Profesionálny ručný paletovací vozík s nájazdovými tandemovými 
kolieskami z čierneho polyuretánu pre jednoduché vsunutie do paliet. 
Rozmer vidlíc je 1150×540 mm.

• typ BT LHM230
• nosnosť 2 300 kg

Paletovací vozík
Kód položky: PSK-00072

15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 300 €

Ložná plocha prívesného vozíku je 3 055×1 545 mm, nosnosť 
do 750 kg. Pri tomto zariadení neplatí služba vrátenia na inej požičovni 
DEK, zariadenie je vždy nutné vrátiť na požičovňu, na ktorej bolo 
vypožičané.

• typ AGADOS VZ 31 B1
• hmotnosť do 750 kg
• rozmery (d×š×v) 3000×1500×500 mm

Prívesný vozík do 750 kg
Kód položky: PSK-00044

1,00 € deň 
bez DPH

1,20 € s DPH
záloha 30 €

Ručný vozík pre ľahšiu prepravu búracieho kladiva HILTI 
TE 3000 – AVR

• typ TE 3000-AVR

Vozík transportný k TE3000
Kód položky: PSK-00055

Výťah Geda 250 Comfort je určený k preprave materiálu na strechu 
alebo podstrešných priestorov. Výťah je potrebné napájať vodičom 
s priemerom min. 3x2,5 mm². Pri tomto zariadení nie je využiteľná 
služba vrátenia na inej požičovni Stavebnín DEK.

• typ GEDA Comfort 250
• maximálna výška 15 m
• nosnosť 250 kg
• pracovná rýchlosť 30 m / min
• hmotnosť 54 kg

Výťah stavebný šikmý – 15 m
Kód položky: PSK-00183

40,00 € deň 
bez DPH

48,00 € s DPH
záloha 600 €

5150 P   Pri položkách označených týmto symbolom mõže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.Ceny sú platné k 1. 3. 2020. | Zmena cien vyhradená. | Aktuálne ceny nájdete na www.dek.sk.
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MANIPULÁCIA A PREPRAVAMANIPULÁCIA A PREPRAVA

G G

CENA NA VYŽIADANIE

Teleskopický manipulátor pre stavby, sklady a poľnohospodárske 
prevádzky. Dosah ramena zaistí flexibilitu pri manipulácii s materiálom 
a jeho zdvíhanie podľa typu stroja do výšky až 18 m.

Manipulátor teleskopický
Kód položky: PSK-00195

CENA NA VYŽIADANIE

Plošina umiestnená na pojazdnom podvozku s košom pre 
pracovníkov. Využívajú sa pri montážach, opravách, údržbách 
a havarijných zásahoch. Vhodné tiež pri prerezávaní veľkých stromov.

Plošina automobilová
Kód položky: PSK-00194

CENA NA VYŽIADANIE

Prívesné plošiny sú vhodné hlavne pre práce v náročných terénnych 
podmienkach. Plošiny majú hydraulické podpery, ktoré im poskytujú 
bezpečné stanovište. Možnosť pripojenia plošiny za osobný automobil 
a dovoz na miesto práce.

Plošina prívesná
Kód položky: PSK-00193

CENA NA VYŽIADANIE

Teleskopické samohybné plošiny sa využívajú hlavne v prostredí 
vybavenom množstvom technologií alebo pri vonkajších prácach, kedy 
je potrebné prekonávať rôzné terénne alebo výškové prekážky.

Plošina teleskopická
Kód položky: PSK-00192

CENA NA VYŽIADANIE

Elektrické kĺbové plošiny sú vhodné na práce, pri ktorých je potrebný 
stranový dosah a zároveň pohyb po nespevnenom teréne, keď je 
potrebné prekonávať terénne alebo výškové prekážky.

Plošina kĺbová naftová
Kód položky: PSK-00191

CENA NA VYŽIADANIE

Elektrické kĺbové plošiny sú vhodné na práce, pri ktorých je potrebný 
stranový dosah.Plošiny sú vhodné na prácu na pevných nosných 
podkladoch ako interiéry objektov, betonové, asfaltové a vydláždené 
plochy so sklonom do 3 °.

Plošina kĺbová elektrická
Kód položky: PSK-00190

CENA NA VYŽIADANIE

Nožnicové plošiny s naftovým motorom a pohonom všetkých kolies sú 
určené na vonkajšie práce v teréne. Pohyb koša je kolmo nahor.

Plošina nožnicová naftová
Kód položky: PSK-00189

CENA NA VYŽIADANIE

Nožnicové plošiny s elektrickým pohonom sú ideálne na prácu vo 
vnútorných priestoroch, pri údržbe a inštalácii v halách. Pohyb koša je 
kolmo nahor.

Plošina nožnicová elektrická
Kód položky: PSK-00188

5352 P   Pri položkách označených týmto symbolom mõže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.Ceny sú platné k 1. 3. 2020. | Zmena cien vyhradená. | Aktuálne ceny nájdete na www.dek.sk.



VYBAVENIE 
STAVENISKA
V tejto časti nájdete vybavenie potrebné na každej stavbe ako 
sú mobilné WC, vysávače, kompresory, elektrocentrály a sklzy 
na odpad.
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VYBAVENIE STAVENISKAVYBAVENIE STAVENISKA
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65,00 € mesiac 
bez DPH

78,00 € s DPH
záloha 300 €

Mobilné WC je určené predovšetkým na zariadenie staveniska 
s dlhodobým prenájmom. Je možné ho tiež využiť na krátkodobý 
prenájom na rôzne športové akcie alebo hygienické zariadenie 
k stánkom s občerstvením.

• hmotnosť 78 kg
• rozmery (d×š×v) 106×106×233 cm

Mobilné WC
Kód položky: PSK-00133

12,00 € deň 
bez DPH

14,40 € s DPH
záloha 180 €

Univerzálny vysávač odstraňuje prach pri brúsení, rezaní, drážkovaní, 
vŕtaní a jadrovom vŕtaní. Ďalej slúži k odstraňovaniu kalu pri jadrovom 
vŕtaní s vodným výplachom. Automatický oklep, mokré i suché 
vysávanie.

• typ HILTI VC40-UL SET
• hmotnosť 14,7 kg
• kapacita nádoby 36 l
• objem vody 25 l
• priemer hadice 36 mm
• napájanie 230 V
• rozmery (d×š×v) 840×585×1180 mm

Vysávač priemyslový
Kód položky: PSK-00056

5,00 € deň 
bez DPH

6,00 € s DPH
záloha 50 €

Sada nástavcov a predĺžení k priemyselnému vysávaču.

Sada k vysaváču
Kód položky: PSK-00061

12,00 € deň 
bez DPH

14,40 € s DPH
záloha 150 €

Kvalitný a výkonný vysokotlakový studenovodný čistiaci stroj 
s mosadzným čerpadlom. Plynulé nastavenie tlaku, samonasávanie 
z externých zdrojov. Pištoľ Bosch, rotačná dýza, rozprašovacia trubica 
s vejárovitou dýzou.

• typ BOSCH GHP 5-75
• hmotnosť 27 kg
• napätie  230 V
• menovitý výkon 2,6 kW
• max. tlak 140 bar
• prietok 260 l / h

Vysokotlakový čistič
Kód položky: PSK-00057

15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 200 €

Silný a kompaktný tepovač-extraktor na čistenie kobercových plôch 
a čalúnenia.Veľká nádrž ako aj prietok vody a tlak sú pri tomto stroji 
dimenzované na základné čistenie stredne veľkých plôch.

• typ Kärcher PUZZI 10 / 1
• plošný výkon 20 / 25 m² / h
• hmotnosť 10,7 kg
• napájanie 230 V
• výkon 1250 W
• rozmery (d×š×v) 710×330×440 mm

Čistič kobercov a čalúnenia
Kód položky: PSK-00182

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 150 €

Ponorné kalové čerpadlo je určené na čerpanie čistej a znečistenej 
vody vysokej hustoty s obsahom drobných a vláknitých častíc do 
priemeru 20 mm. Slúži tiež na vyčerpávanie alebo plnenie nádrží, 
čerpanie vôd zo studní, bazénov.

• typ SIGMA GFRF-032-41-LC-N
• prietok 168 l / h
• hmotnosť 12 kg
• napätie 230 V

Ponorné kalové čerpadlo  
do 200 l/min
Kód položky: PSK-00147

5756 P   Pri položkách označených týmto symbolom mõže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.Ceny sú platné k 1. 3. 2020. | Zmena cien vyhradená. | Aktuálne ceny nájdete na www.dek.sk.
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VYBAVENIE STAVENISKAVYBAVENIE STAVENISKA
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2,00 € deň 
bez DPH

2,40 € s DPH
záloha 30 €

Základný diel zostavy sklzu.Má dva vonkajšie závesné držiaky 
so závesnými reťazami. Vonkajšie rebrovanie zvyšuje tuhosť a odolnosť 
sklzu.

• typ Rubitech
• dĺžka 1100 mm
• hmotnosť 12 kg

Sklz na stavebný odpad
Kód položky: PSK-00076

3,00 € deň 
bez DPH

3,60 € s DPH
záloha 30 €

Násypka slúži na bezpečné nasypanie materiálu do sklzu. Je možné 
umiestniť ho na koniec sklzu, ale aj v jeho priebehu.

• typ Rubitech

Sklz na stavebný odpad  
s násypkou
Kód položky: PSK-00075

4,00 € deň 
bez DPH

4,80 € s DPH
záloha 75 €

Základný rám na zavesenie sklzov na lešenie.

Sklz na stavebný odpad – rám
Kód položky: PSK-00077

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 160 €

Profesionálny dvojvalcový kompresor s vysokým výkonom 
a spoľahlivosťou. Dlhé držadlo pre ľahšiu manipuláciu. Objem 
nádrže 50 litrov, max. tlak 10 barov, výtlak 356 l / min.

• typ STANLEY DV2
• hmotnosť 45 kg
• napájanie 230 V
• výkon 2,2 kW
• max. tlak 10 bar
• nádrž 50 l

Kompresor piestový
Kód položky: PSK-00024

16,00 € deň 
bez DPH

19,20 € s DPH
záloha 300 €

Profesionálna benzínová jednofázová elektrocentrála s ručným 
štartovaním. Objem nádrže 3,1 l. Zásuvky 2×16 A-230 V.

• typ Europower EP3300
• výkon 4 kW
• hmotnosť 42 kg
• nádrž 3,6 l
• palivo Natural 95

Elektrocentrála do 5 kW
Kód položky: PSK-00080

16,00 € deň 
bez DPH

19,20 € s DPH
záloha 300 €

Profesionálna benzínová jednofázová elektrocentrála s ručným 
štartovaním. Objem nádrže 3,1 l. Zásuvky 2×16 A-230 V.

• typ Europower EP3300
• výkon 4 kW
• hmotnosť 42 kg
• nádrž 3,6 l
• palivo Natural 95

Elektrocentrála do 5 kW
Kód položky: PSK-00080

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 160 €

Profesionálny dvojvalcový kompresor s vysokým výkonom 
a spoľahlivosťou. Dlhé držadlo pre ľahšiu manipuláciu. Objem 
nádrže 50 litrov, max. tlak 10 barov, výtlak 356 l / min.

• typ STANLEY DV2
• hmotnosť 45 kg
• napájanie 230 V
• výkon 2,2 kW
• max. tlak 10 bar
• nádrž 50 l

Kompresor piestový
Kód položky: PSK-00024

CENA NA VYŽIADANIE

Priehľadné mobilné oplotenie slúži na ohraničenie staveniska alebo na 
rôzne spoločenské akcie. Samotné pletivo je osadené do oceľového 
rámu. Súčasťou prenájmu sú svorky na spájanie dielcov a pätky na 
osadenie oplotenia.

Mobilné oplotenie priehľadné
Kód položky: PSK-00196

5958 P   Pri položkách označených týmto symbolom mõže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.Ceny sú platné k 1. 3. 2020. | Zmena cien vyhradená. | Aktuálne ceny nájdete na www.dek.sk.
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80,00 € mesiac 

bez DPH

96,00 € s DPH
záloha 1 000 €

Skladový kontajner dodávaný s drevenou a oceľovou podlahou. 
Umožňuje stohovanie až 3 kontajnerov na seba.

Kontajner skladový
Kód položky: PSK-00171

120,00 € mesiac 
bez DPH

144,00 € s DPH
záloha 1 000 €

Kancelársky kontajner vybavený dverami, oknom, vykurovacím 
telesom a osvetlením. Možné rôzne dodatočné vybavenie.

Kontajner kancelársky
Kód položky: PSK-00176

160,00 € mesiac 
bez DPH

192,00 € s DPH
záloha 1 000 €

Sanitárne kontajnery sa využívajú na väčších stavbách, hromadných 
vonkajších akciách alebo slúžia ako dočasné alebo stále vybavenie 
ihrísk, parkov alebo výrobných prevádzok.

Sanitárny kontajner
Kód položky: PSK-00178

160,00 € mesiac 
bez DPH

192,00 € s DPH
záloha 1 000 €

Sanitárne kontajnery sa využívajú na väčších stavbách, hromadných 
vonkajších akciách alebo slúžia ako dočasné alebo stále vybavenie 
ihrísk, parkov alebo výrobných prevádzok.

Sanitárny kontajner
Kód položky: PSK-00178

CENA NA VYŽIADANIE

Kontajnerová zostava dvoch a viacerých kontajnerov zmontovaných 
dohromady.

Kontajnerová zostava
Kód položky: PSK-00177

6160 P   Pri položkách označených týmto symbolom mõže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.Ceny sú platné k 1. 3. 2020. | Zmena cien vyhradená. | Aktuálne ceny nájdete na www.dek.sk.



MUROVANIE 
A BETÓNOVANIE
Ponúkame možnosť krátkodobého i dlhodobého prenájmu 
miešačiek na maltové a betónové zmesi, ako aj ručné 
miešadlá na prípravu suchých vrecovaných zmesí a lepidiel. 
V tejto sekcii nájdete tiež omietacie stroje a lišty na vibrovanie 
betónu.
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MUROVANIE A BETÓNOVANIEMUROVANIE A BETÓNOVANIE

I I

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 150 €

Miešadlo s dvojrýchlostnou prevodovkou. Na prvom rýchlostnom 
stupni je možné miešať husté omietky, malty a tmely. Druhý stupeň 
sa využíva na miešanie redších materiálov (lepidlo, tesniaca hmota). 
Maximálny priemer metly 180 mm.

• typ COLLOMIX Xo 4
• hmotnosť 6,2 kg
• napájanie 220 V
• menovitý výkon 138 kW
• menovité otáčky 0 až 450 / 620 ot. / min

Miešadlo elektrické
Kód položky: PSK-00064

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 150 €

Stavebná miešačka je určená na miešanie betónových zmesí a malty 
na stavebné práce stredného rozsahu. Pracovný objem bubna je 160 l. 
Stavebný stroj je ľahko prepraviteľný.

• typ AGROWIKT BWJ 160
• hmotnosť 79 kg
• napájanie 220 V
• rozmery (d×š×v) 1 460×750×1 400 mm
• pracovný objem 160 l
• otáčky bubna 28 ot. / min

Miešačka na betón 160 l
Kód položky: PSK-00067

15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 300 €

Stavebná miešačka pre miešanie betónových zmesí a mált. Pracovný 
objem bubna 260 l.

• typ AGRO-WIKT BWA-150
• pracovný objem 260 l
• napájanie 400 V

Miešačka na betón 260 l
Kód položky: PSK-00132

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 1 000 €

Univerzálny kontinuálny miešací stroj pre spracovanie všetkých 
bežných suchých maltových, omietkových a jemných betónových 
zmesí. Stroj je možné zásobovať materiálom baleným do vriec, ale 
i materiálom zo zásobného sila.

• typ M-TEC D30
• napájanie 400 V
• výkon motora 4 kW
• rozmery (d×š×v) 1970×690×1077 mm
• hmotnosť 220 kg

Kontinuálna miešačka
Kód položky: PSK-00159

50,00 € deň 
bez DPH

60,00 € s DPH
záloha 1 000 €

Stroj pre aplikáciu väčšiny strojovo spracovateľných 
vnútorných / vonkajších omietok a pre vylievanie samonivelačných 
poterov. Rýchle čistenie všetkých súčastí. Okrem vrecovaného 
materiálu spracováva aj voľne ložený materiál zo sila.

• typ M-TEC M6
• napájanie 400 V
• príkon 5,5 kW
• rozmery (d×š×v) 1200×695×1600 mm
• hmotnosť 225 kg

M-TEC M6
Kód položky: PSK-00164

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 100 €

Duo-mix je možné použiť ako omietací stroj, kontinuálnu miešačku 
alebo čerpadlo na maltu s integrovanou vodnou pumpou. Patentovaný 
duálny miešací systém. Spracováva voľne uložený materiál, vrecovaný 
materiál alebo tekuté disperzie.

• typ M-TEC DUO-MIX
• napájanie 400 V
• výkon 5,5 kW
• rozmery (d×š×v) 1350×640×1390 mm
• hmotnosť 250 kg

M-TEC Duo-mix
Kód položky: PSK-00160

6564 P   Pri položkách označených týmto symbolom mõže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.Ceny sú platné k 1. 3. 2020. | Zmena cien vyhradená. | Aktuálne ceny nájdete na www.dek.sk.

https://dek.sk/pujcovna/detail/PSK-00064
https://dek.sk/pujcovna/detail/PSK-00067


MUROVANIE A BETÓNOVANIEMUROVANIE A BETÓNOVANIE
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15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 200 €

Stroj na hladenie a škrabanie omietok s prívodom vody. Vhodný 
na rýchle vyhladenie sádry, cementovej omietky vo vnútornom aj 
vonkajšom prostredí.

Hladička omietok
Kód položky: PSK-00172

15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 50 €

Špongiový disk na suchý zips určený pre hladičku omietok EPG 400.

• priemer kotúča 370 mm

Hladička omietok – disk
Kód položky: PSK-00175

15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 100 €

Nerezový nástroj určený na jednoduché a rýchle strojné vyplňovanie 
škár. Pohon nástroja je pomocou akumulátorovej alebo elektrickej 
vŕtačky s dostatočným výkonom a plynulou reguláciou otáčiek (nie 
je súčasťou balenia). Jednoduchá manipulácia a vysoká pracovná 
efektivita prinášajúca úsporu času pri dodatočnom vyplňovaní škár.

• typ Quick Mix AS-0111

Šnekový aplikátor
Kód položky: PSK-00181

50,00 € deň 
bez DPH

60,00 € s DPH
záloha 1 000 €

Viazač armatúr MAX RB398 minimalizuje náklady spojené s prípravou 
výstuže znížením času potrebným pre ich výrobu. Je 5 krát rýchlejší 
než ručné viazanie, na jedno nabitie zvládne až 2 600 uzlov. Pre výstuž 
s priemerom 10×10 – 16×19 mm.

• typ MAX RB398
• hmotnosť 2,4 kg
• rozmery (d×š×v) 305×105×290 mm
• napájanie Ah Li-Ion 14,4
• max. priemer výstuže 39 mm

Viazač ocele
Kód položky: PSK-00063

15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 200 €

Na vibrovanie betónu na stavbe, na základy, steny, stĺpy, práce so 
základovými doskami. Vysoká amplitúda a frekvencia pre rýchle 
a efektívne zhutňovanie. Priemer vibračnej hlavice 38 mm, dĺžka 
vibračného hriadeľa 3 m alebo 1 m.

• typ Hervisa Perles CMP3 / 35
• hmotnosť 5,2 kg
• výkon 2,3 kW
• napätie  230 V

Vibrátor ponorný mechanický
Kód položky: PSK-00054

25,00 € deň 
bez DPH

30,00 € s DPH
záloha 250 €

Plávajúca vibračná lišta Barikell pre ľahké povrchové zvibrovanie 
a urovnanie betónovej zmesi na plochách vo vonkajších priestoroch 
až po plochy v priemyselných halách. Vibračná lišta je vyrobená 
z tvarovaného hliníkového profilu.

• typ Barikell typ 4481
• rozmery (d×š×v) 2 000×230×300 mm
• výkon motora 1,1 kW
• palivo Natural 95

Vibračná lišta benzínová 2 m
Kód položky: PSK-00069

6766 P   Pri položkách označených týmto symbolom mõže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.Ceny sú platné k 1. 3. 2020. | Zmena cien vyhradená. | Aktuálne ceny nájdete na www.dek.sk.

https://dek.sk/pujcovna/detail/PSK-00063
https://dek.sk/pujcovna/detail/PSK-00054
https://dek.sk/pujcovna/detail/PSK-00069


MERANIE 
A DIAGNOSTIKA
Prístroje pre výškové meranie, vytyčovanie a meranie 
vzdialeností nájdu uplatnenie na každej stavbe. Pri hotových 
stavbách využijete inšpekčnú kameru.
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15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 350 €

Rotačný laser sa používa na niveláciu (prenos výškových bodov, 
betonáž, výkopové práce), vyrovnávanie (napr. stĺpov, bednení, 
fasády), ďalej na sklony (nájazdy, parkoviská, potrubia) či vytyčovanie 
pravých uhlov.

• typ HILTI PR30
• prevádzkový dosah 500 m
• presnosť ± 0,75 mm při 10 m
• nastavenie sklonu osi x -15 – 8,6 %

Laser rotačný samonivelačný
Kód položky: PSK-00027

3,00 € deň 
bez DPH

3,60 € s DPH
záloha 50 €

Meracia lata k rotačnému nivelačnému laseru.

Laser rotačný – nivelačná lata
Kód položky: PSK-00028

6,00 € deň 
bez DPH

7,20 € s DPH
záloha 200 €

Automatický statív pre rotačný laser s nastaviteľnou výškou 
a vyrovnávacím systémom pre vodorovný i zvislý smer.

• typ HILTI PRA 90
• prevádzkový dosah 0 až 50 m
• maximálna výška 1,95 m
• teplota -20 až 50 °C

Laser rotačný – statív automat
Kód položky: PSK-00026

6,00 € deň 
bez DPH

7,20 € s DPH
záloha 60 €

Statív kľukový k rotačnému samonivelačnému laseru.

• typ HILTI PUA 30

Laser rotačný – statív kľukový
Kód položky: PSK-00029

12,00 € deň 
bez DPH

14,40 € s DPH
záloha 250 €

Krížový laser so statívom a detektorom lúča. Vhodný na vymedzovanie 
sadrokartonárských priečok na podlahách, stropoch a stenách, 
prenášanie ref. výškových bodov, zvislé vyrovnávanie potrubí, nivelácia 
zásuviek elektrickej siete a pod.

• typ Laser HILTI PM 4-M + detektor PMA31

Laser multilíniový
Kód položky: PSK-00148

15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 50 €

Optimálna orientácia vďaka automatickému otáčaniu obrazu. Prenos 
fotografií a videí pomocou micro-USB kábla alebo micro-SD karty. 
Kamera má digitálny zoom, kábel dlhý 120 cm, jasné LED svetlo na 
osvetlenie tmavých miest.

• napätie 6 V

AKU inšpekčná kamera
Kód položky: PSK-00142

7170 P   Pri položkách označených týmto symbolom mõže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.Ceny sú platné k 1. 3. 2020. | Zmena cien vyhradená. | Aktuálne ceny nájdete na www.dek.sk.

https://dek.sk/pujcovna/detail/PSK-00027
https://dek.sk/pujcovna/detail/PSK-00028
https://dek.sk/pujcovna/detail/PSK-00026
https://dek.sk/pujcovna/detail/PSK-00029


VYKUROVANIE 
A VYSÚŠANIE
V tejto časti nájdete zariadenia pre vykurovanie stavebných 
priestorov a odvlhčovače k vysúšaniu stavieb po haváriách, 
záplavách a k skráteniu technologických prestávok.

K
73



VYKUROVANIE A VYSÚŠANIEVYKUROVANIE A VYSÚŠANIE
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8,00 € deň 
bez DPH

9,60 € s DPH
záloha 50 €

Master B3,3 EPB s výkonom 3,3 kW je najsilnejší elektrický ohrievač 
s pripojením na 220 V / 50 Hz. Výhrevné prvky z nerezovej ocele, tepelná 
ochrana motora a vstavaný termostat. Vhodný na vykurovanie malých 
aj stredne veľkých priestorov.

• typ MASTER B3,3EPB
• rozmery (d×š×v) 330×520×530 mm
• napájanie 220 V

Elektrický ohrievač do 4 kW
Kód položky: PSK-00143

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 80 €

Stredne výkonný ohrievač od výrobcu Master, regulovateľný 
výkon 4,5 – 9 kW. Možnosť použitia len ako ventilátora, vybaveného 
tepelnou poistkou a termostatom. Vhodná kombinácia k odvlhčovaniu 
pomocu vysušovačov.

• typ MASTER B9EPB
• rozmery (d×š×v) 420×330×430 mm
• napájanie 400 V

Elektrický ohrievač do 5–10 kW
Kód položky: PSK-00144

12,00 € deň 
bez DPH

14,40 € s DPH
záloha 200 €

Teplovzdušný agregát vhodný na vykurovanie a sušenie 
s regulovateľným výkonom 49-73 kW. Vstupný tlak 1,5 bar, 
spotreba plynu 2,2 až 5,02 kg / h, napájanie 230 V, 50 Hz, prietok 
vzduchu 2 300 m³ / h.

• spotreba plynu až 5,02 kg / h
• výkon 49 až 73 kW

Teplovzdušný plynový agregát  
do 60 kW
Kód položky: PSK-00071

14,00 € deň 
bez DPH

16,80 € s DPH
záloha 250 €

Vykurovací agregát BLP73M je najvýkonnejší v produktovej 
rade s manuálnym štartovaním. Silný výkon 70 kW je určený na 
najnáročnejšie situácie ale i na rýchlejšie vykúrenie alebo vysušenie 
priestorov v bežných podmienkach.

• typ MASTER BLP73M
• napájanie 220 V
• rozmery (d×š×v) 76×30×51 cm
• hmotnosť 14,4 kg

Teplovzdušný plynový agregát  
do 75 kW
Kód položky: PSK-00083

15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 150 €

Ohrievač Master B150CED patrí k vysoko výkonným naftovým 
ohrievačom s priamym spaľovaním. Vyznačuje sa prietokom 
vzduchu 900 m³ / h, možnosťou prepojenia s doplnkovým priestorovým 
termostatom a motorom s tepelnou ochranou. Výkon 44 kW.

• typ MASTER B 150 CED
• palivo nafta
• napájanie 230 V
• prietok vzduchu 900 m³ / h
• výkon 44 kW

Naftový ohrievač do 50 kW
Kód položky: PSK-00156

10,00 € deň 
bez DPH

12,00 € s DPH
záloha 200 €

Odvlhčovač je možné použiť k vysúšaniu stavieb po haváriách, 
záplavách, k skráteniu technologických prestávok, ďalej k vysušeniu 
pivníc, veľkých bytov, domov alebo bazénov. Výkon 46,7 l / 24 h, 
odporúčaná veľkosť miestnosti je do 117 m³.

• typ MASTER DH 752
• napájanie 220 V
• príkon 0,9 kW

Odvlhčovač 31–50 l/deň
Kód položky: PSK-00145

12,00 € deň 
bez DPH

14,40 € s DPH
záloha 300 €

Profesionálny odvlhčovač vzduchu s odvlhčovacím 
výkonom 56l / 24hod s automatickou kontrolou naplnenia 
nádrže. Vhodný na vysušenie stavieb po haváriách, ku skráteniu 
technologických prestávok apod.

• typ MASTER DHP-65
• príkon 780 W
• napájanie 230 V
• hmotnosť 45 kg

Odvlhčovač 50–75 l/deň
Kód položky: PSK-00234

7574 P   Pri položkách označených týmto symbolom mõže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.Ceny sú platné k 1. 3. 2020. | Zmena cien vyhradená. | Aktuálne ceny nájdete na www.dek.sk.

https://dek.sk/pujcovna/detail/PSK-00143
https://dek.sk/pujcovna/detail/PSK-00144
https://dek.sk/pujcovna/detail/PSK-00083
https://dek.sk/pujcovna/detail/PSK-00145


ZVÁRANIE
Ponúkame izolatérske náradie pre prácu s mäkčenými 
fóliami. Nástroje môžete použiť na veľké plochy, ako aj pre 
opracovanie detailov.
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15,00 € deň 
bez DPH

18,00 € s DPH
záloha 300 €

RiOn pre násuvnú trysku slúži pre zváranie rôznych druhov 
termoplastov vo forme fólií, dosiek, podlahovín, izolačných 
a tesniacich pásov až po opravu autodielov. Príslušenstvo je plne 
kompatibilné s výrobkami Leister.

• hmotnosť 1,3 kg
• napätie  230 V
• výkon 1,6 kW
• rozmery 100×340 mm
• množstvo vzduchu 250 l / min.
• teplota 20 až 650 °C
• statický tlak 3 000 Pa
• frekvencia 50 Hz

Zvárací prístroj na mPVC ručný
Kód položky: PSK-00060

50,00 € deň 
bez DPH

60,00 € s DPH
záloha 900 €

Automat RoofOn Rand 40 mm s plynulým nastavením rýchlosti, teploty 
a množstva vzduchu. Rýchlosť zvárania je až 12 m / min. Automat má 
jednoduché ovládanie a optimálnu hmotnosť. Používa sa pre zváranie 
fólii PE, PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE.

• hmotnosť 25 kg
• napätie  230 V
• výkon 3,5 kW
• teplota 20 až 600 °C
• frekvencia 50 Hz

Zvárací automat na mPVC 230 V
Kód položky: PSK-00062

6,00 € deň 
bez DPH

7,20 € s DPH
záloha 50 €

Ideálny na vysušovanie, aplikáciu asfaltovaných pásov, predhriatie 
pred zváraním, na rozmrazovanie snehu a ľadu a dalšie činnosti 
náročné na teplo.

• typ Horák PB 55mm
• výkon 30 kW

Plynový horák
Kód položky: PSK-00197

7978 P   Pri položkách označených týmto symbolom mõže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.Ceny sú platné k 1. 3. 2020. | Zmena cien vyhradená. | Aktuálne ceny nájdete na www.dek.sk.

https://dek.sk/pujcovna/detail/PSK-00060
https://dek.sk/pujcovna/detail/PSK-00062


PROFILOVANIE 
A OHÝBANIE
Profesionálne stroje a náradie pre klampiarov. Ponúkané 
stroje sú jednoduché na obsluhu a pracujú s vysokou 
presnosťou.
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80,00 € deň 
bez DPH

96,00 € s DPH
záloha 1 000 €

Mobilný príručný profilovací stroj pre klampiarov na výrobu stojatej 
drážky. Paralelné profily sú vyprofilované počas jedného pracovného 
procesu.

• typ Schlebach Mini-Prof
• napätie 230 V

Profilovací stroj
Kód položky: PSK-00184

25,00 € deň 
bez DPH

30,00 € s DPH
záloha 300 €

Univerzálny falcovací stroj pre uhlové a dvojité stojaté 
drážkovanie vždy počas jedného pracovného procesu pri rovných 
a ohýbaných profilov od polomeru 600 mm. Nastaviteľný na výšku 
drážky 25 a 38 mm.

• typ Schlebach Piccolo
• rozmery (d×š×v) 450×310×230 mm
• napájanie 230 V
• hmotnosť 23 kg

Falcovací stroj
Kód položky: PSK-00185

Možné varianty profilov:
KLAMPIARSKA DIELŇA
Zvitkové či tabuľové plechy si u nás môžete rovno spracovať do finálnych klampiarskych výrobkov.

Prečo využívať klampiarske dielne Stavebnín DEK?
 � Nákup materiálu a možnosť spracovania na jednom mieste
 � Možnosť rezervácie podľa požiadaviek zákazníka
 � Klampiarske dielne sú vybavené odvíjacím zariadením, 
4–6 m ručnou ohýbačkou, pracovným stolom a ručnou rezačkou

 � Široká skladová zásoba plechov (tabúľ a zvitkov) a odvodňovacích 
systémov vrátane doplnkov a príslušenstva

Stojatá drážka 25
šírka „A“ 160–780 mm (rovnobežné 
profilovanie v jednom kroku)

šírka „A“ 50–160 mm (každá strana 
profilovaná samostatne)

Stojatá drážka 25, skosená 
na začiatku a / alebo na konci
šírka „A“ 160–780 mm (rovnobežné 
profilovanie v jednom kroku)

šírka „A“ 50–160 mm (každá strana 
profilovaná samostatne)

Stojatá drážka 25, kónická
šírka „A“ 50–700 mm/šírka „B“ 50–
700 mm (každá strana profilovaná 
samostatne)

Stojatá drážka 25, veľká 
drážka na oboch stranách 
šírka „A“ 50–700 mm (každá strana 
profilovaná samostatne)

Stojatá drážka 25, malá 
drážka na oboch stranách
šírka „A“ 60–700 mm (každá strana 
profilovaná samostatne)

Stojatá drážka 25, veľká 
drážka na jednej strane
šírka „A“ 60–700 mm

Stojatá drážka 25, malá 
drážka na jednej strane
šírka „A“ 60–700 mm

82 Ceny sú platné k 1. 3. 2020. | Zmena cien vyhradená. | Aktuálne ceny nájdete na www.dek.sk.



VERNOSTNÉ PROGRAMY STAŇTE SA AJ VY SÚČASŤOU 
STAVEBNÍN DEKZa Vašu vernosť Vás štedro odmeníme. Dvakrát ročne pre Vás 

organizujeme vernostné programy: na jar ŠTEDRÚ DOVOLENKU 
a na jeseň ŠTEDRÚ SEZÓNU. Vernostné programy nemajú žiadny 
vplyv na výšku predajných cien našich produktov. Chceli by ste pracovať v Stavebninách DEK? Chcete byť súčasťou 

špičky na trhu v predaji stavebných materiálov? Nových kolegov 
hľadáme po celej Slovenskej republike.

Viac informácií na: www.dek.sk/praca

 � Vernostné body získavate za nákup vybraných produktov
 � Za získané body vyberáte odmeny renomovaných značiek 
BOSCH, SAMSUNG, LEGO, SATUR, HP, HUAWEI, TEFAL, 
ATOMIC, COLEMAN alebo vína zo svetoznámych 
talianskych vinárskych oblastí

Celoročne prijímame pracovníkov na tieto pozície:
 � Oblastný zástupca
 � Referent odbytu
 � Pracovník požičovne strojov a náradia
 � Skladník
 � Vodič

Ceny sú platné k 1. 3. 2020. | Zmena cien vyhradená. | Aktuálne ceny nájdete na www.dek.sk.



NAKUPUJTE JEDNODUCHO 
V STAVEBNINÁCH DEK!
1. osobne na pobočke – viď kontakty
2. on-line na eshope www.dek.sk
3. telefonicky alebo e-mailom  
 
Objednaný tovar Vám u nás vydáme do niekoľkých minút, 
alebo Vám ho radi privezieme!

( 02/32 22 30 22  stavebniny@dek.sk

POŽIČOVŇA STROJOV 
A NÁRADIA
Vybrať si môžete zo širokej 
ponuky profesionálnych strojov 
a náradia.

MIEŠANIE FASÁDNYCH 
OMIETOK
Ponúkame miešanie omietok 
a fasádnych náterov v širokej 
škále odtieňov.

KLAMPIARSKA DIELŇA
Na vybraných pobočkách si 
môžete prenajať klampiarsku dielňu 
s odvíjačkou, ohýbačkou a rezačkou 
zvitkových a tabuľových plechov.

DOPRAVA
Disponujeme flotilou vlastných nákladných 
áut a vozidiel našich zmluvných 
dopravcov. Na väčšine pobočiek máme 
k dispozícii minimálne jedno nákladné 
vozidlo s hydraulickou rukou. Materiál 
Vám privezieme a priamo na stavbe ho aj 
vyložíme.

E-SHOP S CHYTRÝMI 
KALKULÁTORMI
Všetko, čo potrebujete, si tiež 
môžete objednať z pohodlia 
domova na www.dek.sk. 
Vašu objednávku vybavíme 
v najkratšom možnom termíne 
a vždy Vás budeme o jej stave 
včas informovať.

NAŠE SLUŽBY

1.

2.

3.PARKOVANIE 
VOZIDLA
Zaparkujte na vyznačenom 
parkovacom mieste 
a zapamätajte si jeho číslo. 
Celý Váš nákup bude prebiehať 
na jedno zastavenie.

OBJEDNÁVKA TOVARU
Číslo parkovacieho miesta 
nahlásite v predajni spolu s Vašou 
objednávkou. Objednávať môžete 
vopred v pohodlí svojho domova 
na www.dek.sk, e-mailom alebo 
telefonicky.

KOMPLETIZÁCIA 
OBJEDNÁVKY
Na obrazovke nad pokladňami sa 
objaví číslo Vášho parkovacieho 
miesta a čas, za koľko minút Vám  
objednaný tovar pripravíme.

4.

5.
PREDAJŇA A SLUŽBY
Medzitým máte k dispozícii našu 
špecializovanú predajňu, požičovňu 
strojov a náradia, na vybraných 
pobočkách miešanie omietok a farieb 
alebo klampiarsku dielňu. Čakanie si 
tiež môžete spríjemniť chutnou kávou.

VÝDAJ TOVARU
Po uplynutí času, potrebného 
na kompletizáciu Vašej 
objednávky, sa dostavíte 
k svojmu vozidllu, aby sme 
Vám mohli Váš tovar naložiť.

VYSKÚŠAJTE 
U NÁS 
POHODLNÝ 
NÁKUP V PIATICH 
KROKOCH
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POBOČKOVÁ SIEŤ STAVEBNÍN DEK
BANSKÁ BYSTRICA 
Majerská cesta 36 | 974 01 Banská Bystrica

BRATISLAVA  
Elektrárenská 2 | 831 04 Bratislava 3

KOŠICE   
Južná trieda 74 | 040 01 Košice

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
Revolučná 426/12 | 031 01 Liptovský Mikuláš

LUČENEC   
Fiľakovská cesta 284 | 984 01 Lučenec

MARTIN   
Robotnícka 1F | 036 01 Martin

MICHALOVCE   
Močarianska 2 | 071 01 Michalovce

NITRA    
Hlohovecká ul. | 951 41 Nitra-Lužianky

NOVÉ ZÁMKY  
Budovateľská 4 | 940 53 Nové Zámky

POPRAD   
Partizánska 1849 | 058 01 Poprad

PREŠOV   
Ľubochnianska č.18 | 080 06 Prešov-Ľubotice

PRIEVIDZA
Košovská cesta 22 | 971 01 Prievidza

SENEC  
Poľná 5346/16 | 903 01 Senec

STUPAVA  
Hviezdoslavova 169 | 900 31 Stupava

TRENČÍN     
Zlatovská ulica 1921 | 911 05 Trenčín

TRNAVA    
Nová 7 | 917 01 Trnava

ŽILINA    
Kamenná 6 | 010 01 Žilina

 POŽIČOVŇA STROJOV A NÁRADIA

 KLAMPIARSKA DIELŇA

 MIEŠANIE OMIETOK A FARIEB

 NAKLÁDKA POD STRECHOU

Aktuálne kontakty nájdete na: 

www. dek. sk/ kontakty

  02/32 22 30 22 

  stavebniny@dek.sk

NEVIETE SI RADY?
KONTAKTUJTE NAŠE 
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM
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