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Sněhové řetězy

01400  Sněhové řetězy SNOW12 ÖNORM X50 nylon bag  
01401  Sněhové řetězy SNOW12 ÖNORM X60 nylon bag  
01402  Sněhové řetězy SNOW12 ÖNORM X70 nylon bag  
01403  Sněhové řetězy SNOW12 ÖNORM X80 nylon bag  
01404  Sněhové řetězy SNOW12 ÖNORM X90 nylon bag  
01405  Sněhové řetězy SNOW12 ÖNORM X100 nylon bag  
01406  Sněhové řetězy SNOW12 ÖNORM X110 nylon bag  
01407  Sněhové řetězy SNOW12 ÖNORM X120 nylon bag  
01408  Sněhové řetězy SNOW12 ÖNORM X130 nylon bag  
01409  Sněhové řetězy SNOW12 ÖNORM X140 nylon bag  
01410  Sněhové řetězy SNOW12 ÖNORM X150 nylon bag  

• zesílené sněhové řetězy pro osobní automobily do celkové hmotnosti 2200 kg

• bezpečná, křížová stopa řetězu

• rychlá a snadná montáž

• praktická, pevná, textilní taška na zip

• sada obsahuje 2 ks řetězů a navíc jako dárek škrabku na led a sníh

Kvalitní a pevná oka
12 x 23 mm, průměr 3,5 mm

01413  Sněhové řetězy WINTER ÖNORM X30 nylon bag  
01414  Sněhové řetězy WINTER ÖNORM X40 nylon bag  
01415  Sněhové řetězy WINTER ÖNORM X50 nylon bag  
01416  Sněhové řetězy WINTER ÖNORM X60 nylon bag  
01417  Sněhové řetězy WINTER ÖNORM X70 nylon bag  
01418  Sněhové řetězy WINTER ÖNORM X80 nylon bag  
01419  Sněhové řetězy WINTER ÖNORM X90 nylon bag  
01420  Sněhové řetězy WINTER ÖNORM X100 nylon bag  
01421  Sněhové řetězy WINTER ÖNORM X110 nylon bag  
01422  Sněhové řetězy WINTER ÖNORM X120 nylon bag  
01423  Sněhové řetězy WINTER ÖNORM X130 nylon bag  

Kvalitní a pevná oka
9 x 17 mm, průměr 3 mm

WINTER

SNOW 12

V 5117

GEPRÜFT

Nr. N 000627

V 5117

GEPRÜFT

N 2011 059

• sněhové řetězy pro osobní automobily do celkové hmotnosti 1800 kg

• bezpečná, křížová stopa řetězu

• rychlá a snadná montáž

• praktická, pevná, textilní taška na zip

• sada obsahuje 2 ks řetězů a navíc jako dárek škrabku na led a sníh

novinka

NOVÁ ŘADA
12 mm řetězů
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Sněhové řetězy

01 455  Vyprošťovací pásy K2 univerzální 2ks  

01 456  Vyprošťovací pásy jednorázové 4ks  01 457  Vyprošťovací pásy ELBRUS univerzální 2ks  

• upevnění přezkami
• robustní tloušťka platformy s výstupky a nýty
• vhodné pro plechové disky i ALU disky kol

• jednoduché a rychlé upnutí
• vystouplá záběrová část 2 x 20 cm
• vhodné pro nouzové použití

• upevnění přezkami
• nýty pro bezpečný záběr
• vhodné pro plechové disky i ALU disky kol

01432  Sněhové řetězy SUV-VAN vel. 210  
01433  Sněhové řetězy SUV-VAN vel. 220  
01434  Sněhové řetězy SUV-VAN vel. 225  
01435  Sněhové řetězy SUV-VAN vel. 230  
01436  Sněhové řetězy SUV-VAN vel. 240  
01437  Sněhové řetězy SUV-VAN vel. 245  
01438  Sněhové řetězy SUV-VAN vel. 247  
01440  Sněhové řetězy SUV-VAN vel. 250  
01441  Sněhové řetězy SUV-VAN vel. 255  
01442  Sněhové řetězy SUV-VAN vel. 260  
01443  Sněhové řetězy SUV-VAN vel. 265  
01444  Sněhové řetězy SUV-VAN vel. 267  
01445  Sněhové řetězy SUV-VAN vel. 270  
01446  Sněhové řetězy SUV-VAN vel. 275  

Kvalitní a pevná oka
16 x 27 mm, průměr 4,5 mm

„ELBRUS“
„K2“

• zesílené sněhové řetězy pro 4x4, SUV, dodávky i lehké nákladní vozy do 7,5 t

• bezpečná, křížová stopa řetězu

• rychlá a snadná montáž

• praktická, pevná, textilní taška na zip

• sada obsahuje 2 ks řetězů a navíc jako dárek škrabku na led a sníh

novinka
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Vyhřívané potahy

04 114  Potah sedadla vyhřívaný 12V BLACK  

• zesílená konstrukce
• uchycení pomocí popruhů
• vhodné pro všechny typy sedadel

04 115  Vyhřívaný podsedák s termostatem 12V PREMIER  

• příjemný materiál polštáře
• dvě úrovně vyhřívání
• ovládací panel na přívodním kabelu

04 113  Vyhřívaná deka 12V 100x70 cm  

• dvouvrstvé provedení
• vyhřívání po celé ploše
• příjemný materiál s rozměry 100 x 70 cm

04 117  Potah sedadla vyhřívaný s termostatem 12V LADDER šedý  
04 118  Potah sedadla vyhřívaný s termostatem 12V LADDER modrý  

„BLACK“ „PREMIER“

„LADDER“

Vhodné i pro sedadla 
se zabudovaným airbagem

Vhodné i pro sedadla 
se zabudovaným airbagem

• zesílená konstrukce
• uchycení pomocí popruhů
• vhodné pro všechny typy sedadel

novinka

novinka
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Vyhřívané potahy

04 124  Potah sedadla vyhřívaný STRICK 12V  

04 120  Potah sedadla vyhřívaný s termostatem 12V COMFORT  

04 126  Potah sedadla vyhřívaný masážní 12V ARROW  

04 123  Potah sedadla vyhřívaný s termostatem 12V TEDDY zadní  

04 121  Potah sedadla vyhřívaný s termostatem 12V TEDDY přední  

04 122  Potah sedadla vyhřívaný s termostatem 12V GRADE  

• exkluzivní provedení
• digitální ovládací panel 
• vyhřívání sedáku i zádové části

• příjemný materiál
• dvě úrovně vyhřívání
• ovládací panel na přívodním kabelu

• zesílená konstrukce
• dvě úrovně vyhřívání
• ovládací panel na přívodním kabelu

• příjemný materiál
• dvě úrovně vyhřívání
• ovládací panel na přívodním kabelu

• 5x masážní motor
• vyhřívaná bederní část
• ovládací panel na přívodním kabelu

• komplexní systém vyhřívání
• volitelné vyhřívání od 30° do 60°C
• ovládací panel na přívodním kabelu

„STRICK“ „TEDDY“

„TEDDY“„COMFORT“

„ARROW“ „GRADE“

Vhodné i pro sedadla 
se zabudovaným airbagem

Vhodné i pro sedadla 
se zabudovaným airbagem

Vhodné i pro sedadla 
se zabudovaným airbagem

Vhodné i pro sedadla 
se zabudovaným airbagem

Vhodné i pro sedadla 
se zabudovaným airbagem

novinka novinka
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Zimní sezóna

01 130  Startovací kabely 16 délka 3m TÜV/GS DIN72553  
01 131  Startovací kabely 25 délka 3,5m TÜV/GS DIN72553  
01 132  Startovací kabely 35 délka 4,5m TÜV/GS DIN72553  

01 112  Kabely startovací 200 A 2,5m 100% měď ZIPPER BAG  
01 114  Kabely startovací 400 A 3m 100% měď ZIPPER BAG  
01 116  Kabely startovací 600 A 4m 100% měď ZIPPER BAG  

01 120  Startovací kabely 120A 2,0m zipper bag  
01 121  Startovací kabely 200A 2,5m zipper bag  
01 122  Startovací kabely 300A 2,5m zipper bag  
01 123  Startovací kabely 500A 2,5m zipper bag  
01 124  Startovací kabely 700A 2,5m zipper bag  

am27561  Autobaterie COMPASS PLUS 12V 44Ah 360A  
am27562  Autobaterie COMPASS PLUS 12V 55Ah 420A  
am27563  Autobaterie COMPASS PLUS 12V 60Ah 480A  
am27564  Autobaterie COMPASS PLUS 12V 72Ah 640A  

07 172  Tester autobaterie zátěžový DIGITAL  
07 173  Tester autobaterie zátěžový ANALOG  

09 340  Hustoměr chladící kapaliny  
09 341  Hustoměr akumulátoru  

07 503  Akusvorky zinkové 2ks  
07 504  Akusvorky olověné 2ks  

07 170  Tester autobaterie a alternátoru 12V  

07 168  Nabíječka solární 1,8W udržovací  

07 143  Nabíječka akumulátoru udržovací 5-125Ah  

07 144  Nabíječka akumulátoru udržovací 10-250Ah  

DIN 72553

Vysoce kvalitní startovací kabely od-
povídají požadavkům evropské normy 
DIN 72553 a jsou způsobilé pro napětí 
od 12V do 24V.

Kabely jsou vyrobeny z mědí potaže-
ných hliníkových kabelů, které jsou 
kvalitně izolovány a vybaveny komplet-
ně izolovanými kleštěmi pro připojení k 
akumulátoru.

• materiál CCA (vodivost měděnného kabelu uvedeného průřezu)
• norma DIN 72553
• vhodné pro 12V / 24V

• 100% čistá měď
• na zip uzavíratelné balení

celokovové kleště celokovové kleště

• materiál CCA
• na zip uzavíratelné balení

Baterie vyrobené moderní technologií 
s nízkou spotřebou vody, vysokou 
bezpečností a snadnou použitelností.

Autobaterie Compass jsou kvalitní 
autobaterie s dlouhou životností.

• tester akumulátorů, alternátorů i startérů
• okamžité zobrazení výsledků

Sklěněné hustoměry s ba-
lonkem, nasávací trubicí a 

plovákem.

LED tester pro rychlé 
vyhodnocení stavu a 
funkce dobíjecí 
soustavy 
(alternátoru) 
automobilu 
s napětím 12V

Automaticky střídavě 
nabíjí a vybíjí 
akumulátor, 

čímž jej udržuje 
v optimální 

kondici.

Sada dvou svorek pro 
akumulátor automobilu

Určeno pro stálé 
udržování akumulátoru 

v dobré kondici

Určeno pro stálé 
udržování akumulátoru

 v dobré kondici
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Zimní sezóna

07 136  Nabíječka 6Amp 6/12V  
07 138  Nabíječka 8Amp 6/12V  07 142  Nabíječka mikroproc. 1Amp 6/12V PB/GEL max. 120Ah  07 148  Nabíječka 8Amp 6/12V T‘UV/GS METALLIC  

07 156  Nabíječka 6/12V 2/10/55A STARTER  07 158  Nabíječka mikroprocesor 15 Amp 12/24V PB/GEL LCD  

07 145  Nabíječka mikroprocesor 4Amp 6/12V PB/GEL max. 120Ah  

07 159  Nabíječka mikroprocesor 7Amp 6/12V PB/GEL/LiFePO4  07 154  Nabíječka PROFI mikroprocesor 6/12V PB/GEL/AGM  

07 146  Nabíječka akumulátoru udržovací 3,8Amp 6/12V PB/GEL LCD display  

• automatizované nabíjení
• LCD s průběhem nabíjení
• pulsní nabíjení pro baterie do 120 Ah

• pro akumulátory do 120 Ah
• přehledný LCD displej
• mikroprocesor s funkcí Re-Fresh (omlazení baterie)

• mikroprocesorová nabíječka
• pro 6/12V akumulátory
• pulsní nabíjení pro baterie do 120 Ah

• mikroprocesorová nabíječka
• pro 6/12V akumulátory
• pulsní nabíjení pro baterie do 120 Ah

• nabíječka s funkcí nouzového startování
• pro 6/12V akumulátory
• pro akumulátory do 100 Ah

• mikroprocesorová nabíječka
• pro 12/24V akumulátory
• pro akumulátory do 150 Ah

• celokovová konstrukce nabíječky
• pro 6/12V akumulátory
• pro akumulátory do 80 Ah

• mikroprocesorová nabíječka
• pro 6/12V akumulátory
• pro akumulátory do 120 Ah

• automatizované nabíječky
• LED ukazatel stavu nabití
• obě varianty vhodné pro 6 i 12V akumulátory
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Zimní sezóna

06 128  Clona SUN-ICE na čelní sklo ALU  
06 129  Clona SUN-ICE MAX na čelní sklo ALU  10 325  Lopata na sníh DIGGER skládací  

10 299  Škrabka na led INTER  

10 303  Škrabka na led FIN  

10 304  Škrabka na led TRIO  

10 305  Škrabka na led ERGO  10 307  Škrabka na led BLADE  10 308  Škrabka na led FIVE  

10 306  Škrabka na led s rukavicí  

am27570  Škrabka SUPER  

10 316  Škrabka s košťátkem WILLY 48cm  

10 317  Škrabka s košťátkem SOFT 44cm  10 312  Škrabka s košťátkem ALU teleskopická  

10 318  Škrabka s košťátkem 48cm  10 319 Škrabka s košťátkem teleskop 60-90cm  

05 957  Clona FROST na čelní sklo  10 313  Lopata na sníh GOLD  

10 301  Škrabka na led WHALE  10 302 Škrabka na led WHALE DUO  

• jednoduché složení
• celková délka 66 cm
• zesílená rukojeť
• hliníková lžíce

• voděodolná impregnace
• clona 240 x 71 cm 
• polyester 53 g/m2
• upevnění zevnitř               

přísavkami

• délka 19 cm
• vyztužený břit šíře 10 cm
• ergonomická rukojeť

• vnitřní část s kožíškem
• vyztužený břit

• šetrný břit šíře 11 cm
• délka 18 cm
• ergonomická                        

rukojeť

• šetrný břit a stěrka šíře 14 cm
• délka 25,5 cm
• ergonomická                                

rukojeť

• gumový a kovový břit
• celková délka 29 cm
• ergonomická                        

rukojeť

• šíře škrabky 10 cm
• délka 32 cm
• pěnová rukojeť

• ALU konstrukce
• celková délka 44-66 cm
• košťátko 26 cm

• pěnová rukojeť
• košťátko 16 cm
• vyztužená škrabka 10 cm

• košťátko 16 cm
• celková délka 44 cm
• pěnová rukojeť

• pěnové madlo rukojeti
• košťátko 24 cm / stěrka 20 cm
• hliníková konstrukce

• pěnové madlo rukojeti
• košťátko 24 cm / stěrka 20 cm
• hliníková konstrukce 60 - 90 cm

10 314  Škrabka s košťátkem SKATE 41cm  

• měkká rukojeť
• celková délka 41 cm
• košťátko 16 cm

10 311  Škrabka s košťátkem MAXI TRUCK  

• škrabka šíře 10 cm
• celková délka 80-120 cm
• stěrka a košťátko 25 cm

10 315  Škarbka WIPER 80cm  

• škrabka a stěrka v jednom
• šíře stěrky 22 cm
• šíře škrabky 11 cm

novinka

novinka

dostupné od 
11.2019
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Elektro

07 198  Vysavač + kompresor 12V  

• příkon 100W (12V)
• kompresor, vysavač a LED svítilna
• několik adaptérů pro různá použití

TO-82951  Vysavač STHOR 12V 100W  

• příkon 100W (12V)
• výkonný a praktický pomocník pro čištění vozu
• 70cm hadice a hubice pro různá použití

07 241  Vysavač 12V  

07 239  Vysavač 12V TURBO  

33 605  Parkovací asistent 4 senzory, WING, LED display  33 604  Parkovací asistent 4 senzory + zadní kamera  

33 603  Parkovací asistent 4 senzory, LED display, bezdrátový  33 602  Parkovací asistent 4 senzory, LED display  33 601  Parkovací asistent 4 senzory, LCD display  

07 102  Varná konvice - termoska 12V 150W  07 207  Ventilátor s ohřeve, FROST 3in1 12V  06 332  Teploměr dig. IN/OUT STANDART  07 427  MULTI - USB, voltmetr, teploměr  

• přesná detekce překážky do 1 m
• balení obsahuje veškeré příslušenství pro montáž
• vert. úhel snímání 60° a horiz. úhel snímání 120°

• 4,3“ LCD display s kamerou
• balení obsahuje veškeré příslušenství pro montáž
• vert. úhel snímání 60° a horiz. úhel snímání 120°

• bezdrátový přenos dat pro LED display
• balení obsahuje veškeré příslušenství pro montáž
• vert. úhel snímání 60° a horiz. úhel snímání 120°

• detekce překážky do 2,5 m
• balení obsahuje veškeré příslušenství pro montáž
• vert. úhel snímání 60° a horiz. úhel snímání 120°

• přehledný LCD display
• balení obsahuje veškeré příslušenství pro montáž
• vert. úhel snímání 60° a horiz. úhel snímání 120°

• příkon 150W (10A)
• dvoustěnný tepelně izolovaný obal
• sítko, víko a 2x šálek součástí balení

• příkon 158W
• 2x Super Bright LED
• ideální pro ohřev i rychlé odmrazování

• měření vnitřní i externí teploty
• délka kabelu externího senzoru 3 m
• napájení pomocí AAA baterie

• praktická zástrčka autozapalovače
• vhodné pro napájení USB zařízení
• zobrazuje teplotu, napětí baterie
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Přezouvání pneu

07 200  Kompresor / zdroj AKU power starter 300A LiFePO4  

07 201  Kompresor 12V KLASIK  07 203 Kompresor 12V TORNADO  

07 205 Kompresor 12V BOX digitální 3in1  07 199  Kompresor 12V JUMBO digitální 12V/Li-ion  

07 196  Kompresor 12/230V MAMMOTH digitální se světlem  

07 197  Kompresor 12V DUAL 2 písty se světlem + pneu sada  

07 194  Kompresor 12/230V BLOCK TÜV/GS  

07 195  Kompresor 12V HIGH POWER se světlem  

• příkon 100W / 150W (12V / 220V)
• vestavěný manometr
• několik adaptérů pro různá použití

• příkon 120W (12V)
• vestavěný manometr
• LED svítilna

• příkon 120W / 200W (12V / 220V)
• vestavěný digitální manometr a LED svítilna
• několik adaptérů pro různá použití

• příkon 215W (12V)
• vestavěný manometr a LED svítilna
• příslušenství pro různá použití

• kompresor s funkcí AUTO-STOP
• napájení Li-ion akumulátorem
• několik adaptérů pro různá použití

• příkon 80W (12V)
• několik adaptérů pro různá použití

• max. tlak 9kg/cm2; 140 PSI
• několik adaptérů pro různá použití

• max. tlak 7,5kg/cm2; 110 PSI
• automatické huštění na daný tlak
• vyjímatelný pneuměřič a další adaptéry

• výkonná LiFoPO4 baterie
• startovací stanice s kompresorem
• LED svítilna, USB a 12V zásuvky
• další příslušenství pro různá použití

novinka
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Přezouvání pneu

09 153  Hustilka nožní s manometrem jednopístová TÜV/GS  
09 154  Hustilka nožní s manometrem dvoupístová TÜV/GS  

• píst 50 x 120 mm
• vestavěný měřič tlaku
• celokovová konstrukce
• adaptéry pro různá použití

09 151  Hustilka nožní s manometrem jednopístová  
09 152  Hustilka nožní s manometrem dvoupístová  

• píst 50 x 100 mm
• vestavěný měřič tlaku
• celokovová konstrukce
• adaptéry pro různá použití

09 147  Hustilka 510 x 35mm ALU s manometrem  
09 148  Hustilka 530 x 38mm SUPER PUMP manometrem  
09 149  Hustilka 500 x 32mm CHROM s manometrem  
09 150  Hustilka ruční 450 x 38mm  

01 350  Šrouby typ A M12x1,25x26mm kuželové sedlo  
01 351  Šrouby typ C M12x1,50x26mm kulové sedlo  
01 352  Šrouby typ B M12x1,50x26mm kuželové sedlo  
01 353  Šrouby typ D M14x1,50x26mm kulové sedlo  
01 355  Matice typ F M12x1,25 kuželové sedlo  
01 356  Matice typ G M12x1,50 kuželové sedlo  

• sada 4 ks 
šroubů 
/ matic s 
unikátním 
klíčem

• vhodné jak 
pro ocelové, 
tak slitinové 
disky kol

07 251  Šroubovák rázový na kola 230 V 450W 300Nm    

• příkon 450W / max. 300 Nm
• 4x nástavec 1/2“ (17; 19; 21; 23 mm)
• napájení 230V

07 250  Rázový utahovák na kola 12V 100W 340Nm  

• příkon 100W / max. 340 Nm
• 4x nástavec 1/2“ (17; 19; 21; 23 mm)
• napájení 12V

09 411  Klíč na kola 17-19 mm TÜV, GS  
09 412  Klíč na kola 17-19/21-23 mm TÜV, GS  

09 410  Klíč na kola křížový 17-19-21-23  
09 413  Klíč na kola 17-19/21-23 TÜV, GS skládací  

09 338  Pneuměřič SAFETY TOOL  

• max. tlak 10 BAR
• svítilna, sos kladívko, nůž

09 334  Pneuměřič METAL 7 bar  

• tlak 0,5 - 7 BAR

09 337  Pneuměřič DIGITAL 2in1  

• max. tlak 8 BAR
• vestavěný měřič dezénu

09 332  Pneuměřič PROFI 4kc/cm2  

• tlak 0,3 - 4 BAR

09 336  Pneuměřič digitální SILVER  

• max. tlak 7 BAR
• rozměry 14 x 6 x 3 cm

09 333  Pneuměřič 5 bar  

• tlak 0,5 - 5 BAR
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Přezouvání pneu

09 202  Hever hydraulický 2 t TÜV EN 1494:2000+A1  
09 204  Hever hydraulický 4 t TÜV EN 1494:2000+A1  
09 206  Hever hydraulický 6 t TÜV EN 1494:2000+A1  
09 212  Hever hydraulický 12 t TÜV, GS, CE  

09 220  Hever hydraulický pojízdný 2 t TÜV 
EN 1494:200+A1:2008 8,5 kg                       

09 227  Hever nůžkový 1500 kg TÜV, GS, CE  

09 262  Stojan na pneu pojízdný 265mm/18“  

09 261  Držák disků kol  

09 255  Podpěra 3000kg 275-410mm 2ks  09 420  Sada na opravu defektu pneumatiky  05 942  Návlek na pneu 4ks  05 941  Obal na pneumatiky 66x96 cm  

32 493  velikost 13“  
32 494  velikost 14“  
32 495  velikost 15“  
32 496  velikost 16“  

CC24 (1ks)
32 497  velikost 13“  
32 498  velikost 14“  
32 499  velikost 15“  
32 500  velikost 16“  

MIG (1ks)
32 505  velikost 13“  
32 506  velikost 14“  
32 507  velikost 15“  
32 508  velikost 16“  

FOX RING (1ks)

32 509  velikost 13“  
32 510  velikost 14“  
32 511  velikost 15“  
32 512  velikost 16“  

FOX RING (1ks)
32 524  velikost 14“  
32 525  velikost 15“  
32 526  velikost 16“  

CALIBER Carbon (4ks)
32 481  velikost 13“  
32 482  velikost 14“  
32 483  velikost 15“  
32 484  velikost 16“  

SPIDER (4ks)

32 530  velikost 14“  
32 531  velikost 15“  
32 532  velikost 16“  

GRIP PRO BLACK (4ks)
32 527  velikost 14“  
32 528  velikost 15“  
32 529  velikost 16“  

LIVORNO Carbon (4ks)
32 501  velikost 13“  
32 502  velikost 14“  
32 503  velikost 15“  
32 504  velikost 16“  

STORM BLACK (1ks)

• masivní podstavná deska a robustní tělo
• regulace výšky šroubováním nosné plochy
• u vybraných modelů bržděné spouštění pístu (slow down)

• pro 4 kola s pneu do šířky 265 mm
• bržděný podvozek
• snadná manipulace

• pro 4 kola s pneu do šíře 225 mm
• jednoduchá montáž
• úspora místa

• pracovní výška 274 - 410 mm
• stabilní jistící mechanismus

• snadná a rychlá oprava defektu
• ergonomický tvar

• návleky pro kola R13-R16
• značení podle umístění na vozidle

• odolný obal pro pneu R13-R16
• pro 4 kola do šíře 240 mm

• zdvih 135 - 330 mm
• nosnost 2000 kg
• robustní provedení

• zdvih 75 - 365 mm
• nosnost 1500 kg
• robustní provedení
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Autokoberce, plachty

04 237  Koberce gumové PERFECT FIT sada 4ks OCTAVIA I s fixací  
04 238  Koberce gumové PERFECT FIT sada 4ks OCTAVIA II s fixací  
04 239  Koberce gumové PERFECT FIT sada 4ks OCTAVIA III s fixací  
04 242  Koberce gumové PERFECT FIT sada 4ks FABIE II  
04 243  Koberce gumové PERFECT FIT sada 4ks RAPID s fixací  
04 244  Koberce gumové PERFECT FIT sada 4ks FABIE III s fixací 

94 323  Škoda Citigo  
94 319  Škoda Fabia I  
94 311  Škoda Fabia II (07-)  
94 321  Škoda Fabia III  
94 314  Škoda Rapid (12-)  
94 315  Škoda Roomster (06-)  
94 316  Škoda Roomster Praktik (06-)  
94 320  Škoda Octavia I  
94 312  Škoda Octavia II (05-)  
94 313  Škoda Octavia III (13-)  
94 318  Škoda Yeti (09-)  

04 233  Koberce gumové 4ks UNI A  04 234  Koberce gumové 4ks UNI B  04 219  Autokoberce gumové ALASKA  04
 21
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05 960  Ochranná plachta S NYLON  
05 961  Ochranná plachta M NYLON  
05 962  Ochranná plachta L NYLON  
05 963  Ochranná plachta XL NYLON  

05 985  Ochranná plachta FULL M 100% WATERPROOF  
05 986  Ochranná plachta FULL L 100% WATERPROOF  
05 987  Ochranná plachta FULL XL 100% WATERPROOF  
05 988  Ochranná plachta FULL KOMBI 100% WATERPROOF  
05 989  Ochranná plachta FULL SUV-VAN 100% WATERPROOF  

05 991  Ochranná plachta na motocykl L  
05 992  Ochranná plachta na motocykl XXL  

04 220 Koberce PVC SPACE 4ks  04 212  Koberce PVC OENO 4ks  04 213  Koberce gumové NO.1 4ks  am
12
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• 4x přesně tvarovaný koberec
• fixační otvory pro prefektní uchycení
• kvalitní guma s protiskluznou úpravou

• nepromokavý materiál, šetrný vnitřek• chrání před znečištěním a námrazou
• nepromokavý materiál
• šetrný vnitřek

• 50 x 34 cm
• univerzální rohožka

• 45 x 56 cm
• vyýšený lemV
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Upínače, nosiče

02 320 Střešní nosič FABIA I/OCTAVIA I zámek černý DIH - liftback 
02 322 Střešní nosič FABIA II zámek černý DIH - liftback 
02 323 Střešní nosič OCT II/OCT II Facelift zámek černý DIH - liftback 
02 326 Střešní nosič RAPID zámek FE DIH - liftback 
02 327 Střešní nosič RAPID zámek FE DIH - spaceback 
02 328 Střešní nosič FABIA III zámek černý DIH - liftback 

02321 Střešní nosič OCT II/OCT II Facelift zámek ALU DIH - liftback 
02324 Střešní nosič OCT III zámek ALU DIH - liftback 
02325 Střešní nosič RAPID zámek ALU DIH - liftback 
02329 Střešní nosič FABIA III ALU DIH - liftback 
02330 Střešní nosič RAPID zámek ALU DIH - spaceback 

„ALU-INTEGRAL“

02 315 Příčný nosník zamykací hliníkový 120cm ALU-INTEGRAL TÜV  
02 316 Příčný nosník zamykací hliníkový 135cm ALU-INTEGRAL TÜV  

02305 Příčný nosník zamykací hliníkový 120cm ALU-PRO  
02306 Příčný nosník zamykací hliníkový 135cm ALU-PRO  

„ALU-PRO“

Pro různé profily podélných nosičů vestavěných do střechy (šířka 25 - 55 mm).

• pro hagusy integrované do střechy
• celohliníková konstrukce
• uzamykatelné
• s drážkou pro T šroub (20 mm)

• určený pro vozidla s podélnými nosiči (hagusy)
• celohliníková konstrukce
• uzamykatelné
• s drážkou pro T šroub (12 mm)

02 309 Příčný nosník zamykací hliníkový 120cm ALU-TOP TÜV  
02 310 Příčný nosník zamykací hliníkový 135cm ALU-TOP TÜV  

„ALU-TOP“

• určený pro vozidla s podélnými nosiči (hagusy)
• celohliníková konstrukce
• uzamykatelné
• s drážkou pro T šroub (12 mm)

• uchycení do střešních žlábků
• zhotovení z hliníku
• uzamykatelné

• uchycení do střešních žlábků
• zhotovení z pozinkované oceli
• uzamykatelné
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Upínače, nosiče

02 191   Upínač pružný DOUBLE HOOK 10mm/80cm TÜV/GS 
02 192   Upínač pružný DOUBLE HOOK 10mm/100cm TÜV/GS 
02 193   Upínač pružný DOUBLE HOOK 10mm/150cm TÜV/GS 
02 194   Upínač pružný DOUBLE HOOK 10mm/200cm TÜV/GS 

02 260  Popruh s ráčnou a háky samonavíjecí 100daN 2m TÜV BLUE WAY  02 261  Popruh s ráčnou a háky samonavíjecí 320daN 3,5m TÜV BLUE WAY  

02 266  Popruh upínací 4x2m TÜV BLUE WAY  02 267  Popruh s ráčnou a háky 3,5m 4ks TÜV BLUE WAY  

02 270  Upínací sada 8ks TÜV/GS  

02 251  Popruh s ráčnou a háky 5t 6m  
02 252  Popruh s ráčnou a háky 5t 8m  
02 253  Popruh s ráčnou a háky 2t 5m  

novinka novinka

novinka novinka

novinka

• samonavíjecí mechanizmus, kovové háky
• pevnost v tahu 320 daN
• pás délky 3,5 m a šíře 25 mm

• samonavíjecí mechanizmus, kovové háky
• pevnost v tahu 100 daN
• pás délky 2 m a šíře 18 mm

• kovové přezky
• pevnost v tahu 100 daN
• pás délky 2 m a šíře18 mm

• kovové ráčny s kovovými háky
• pevnost v tahu 120 daN
• pás délky 3,5 m a šíře 18 mm

• dva pásy s ocelovými ráčnami
• dva pásy s kovovými přezkami 
• sada 4x pružných upínačů

• popruhy s vysokou pevností v tahu
• průtažnost pod 7%
• EN 12195-2

• zdvojené kovové háky
• silný průřez 10 mm
• vysoká pevnost v tahu

dostupné od 
11.2019

dostupné od 
11.2019

dostupné od 
11.2019

dostupné od 
11.2019

dostupné od 
11.2019
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Novinky

06 290  Autoblok na přísavku  07 720  Hands free FM transmitter MULTI  

07 721  Hands free FM transmitter do mřížky SILVER ARC  07 722  Hands free FM transmitter LCD COLOR  

novinkanovinka

novinkanovinka

06 266  Držák telefonu MAGNET  

06 276  Držák nápojů  

novinka

novinka

06 267  Držák telefonu TWIN  

novinka

08 908  Maják 40LED 12V ORANGE  

novinka

• handsfree sada s FM vysílačem a integrovaným mikrofonem
• micro SD / USB / AUX / Bluetooth
• barevný LCD displej a hlasové ovládání z mobilního zařízení

• handsfree sada s FM vysílačem  a integrovaným mikrofonem
• micro SD / Bluetooth
• hlasové ovládání z mobilního zařízení

• handsfree sada s FM vysílačem  a integrovaným mikrofonem
• micro SD / Bluetooth
• hlasové ovládání z mobilního zařízení

• praktický držák poznámkového bloku a propisky
• silná přísavka
• volitelný sklon držáku

• držák dvou telefonů do šíře 85 mm
• libovolně nastavitelný úhel
• silná přísavka

• libovolné nastavení sklonu
• silná přísavka
• magnetické uchycení telefonu

• univerzální držák pití
• uchycení na hlavovou opěrku i boční okno
• pružný a odolný plast

• dva světelné režimy
• magnetické uchycení
• 12V / 24V konektor na krouceném kabelu

dostupné od 
11.2019

dostupné od 
11.2019

dostupné od 
11.2019

dostupné od 
11.2019
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Novinky

XC-80035  Držák na 2 kola MAMUT  

XC-80020  Držák lyží na zeď, na 1 pár  

XC-80039  Montážní stojan na kolo  XC-80038  Montážní stojan na kolo (105-155cm)  

novinka

novinka

novinkanovinka

XC-80014  Parkovací zábrana typ I zamykací  

04 106  Potah sedadla kuličkový BLACK 127x38 cm  

novinka

novinka

XC-80046  Mříž do zavazadlového prostoru FLEXI  

novinka

31 690  Potahy sedadel sada 11ks SKY  

novinka

• potah podporující krevní oběh
• snižuje únavu a bolesti nejen zad
• univerzální velikost

• 11 dílná sada potahů
• pro veškeré běžné typy autosedadel
• kvalitní polyesterová imitace kůže

• zábrana pro oddělení zavazadlového prostoru od prostoru pro posádku
• nastavitelný sklon, šířka 84 - 148 cm a celková výška 30 - 55 cm
• pro instalaci nevyžaduje použití nářadí
• zhotovení z oceli a odolného plastu

• uzamykatelné hlídání parkovacího místa
• rozměry 6 x 65 x 6 cm
• montáž do pevného podkladu

• držák pro jeden pár lyží s hůlkami
• pogumované háky zabraňují poškození
• montáž do zdi pomocí vrutů

• ideální pomocník pro údržbu jízdních kol
• nastavitelná výška 105 - 155 cm
• nastavitelné, pogumované čelisti

• skládací stojan pro údržbu jízdních kol
• nastavitelná výška 95 - 105 cm
• pogumované čelisti s jistícím třmenem

• praktický držák pro dvě jízdní kola
• vhodné pro kola s rámem do průměru 60 mm
• určeno k připevnění ke zdi

Vhodné i pro sedadla 
se zabudovaným airbagem
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Tipy na vánoce

09 605  Akumulátorová vrtačka C-LION 10,8V Li-ion  
09 606  Akumulátor C-LION 10,8V Li-ion pro 09605  

09 607  Akumulátorová vrtačka C-LION 14,4V Li-ion  
09 608  Akumulátor C-LION 14,4V Li-ion pro 09607  

09 609  Akumulátorová vrtačka C-LION 18V Li-ion  
09 610  Akumulátor C-LION 18V Li-ion pro 09609  

09 615  Akumulátorový šroubovák C-LION 3,6V DBB  
09 616  Akumulátorový šroubovák C-LION 3,6V plastic box  
09 617  Akumulátorový šroubovák C-LION 3,6V display box  

YT-3895  Skříňka s nářadím 1/2“ 62 ks  YT-38841  Gola sada 1/2“, 3/8“, 1/4“ + příslušenství  

YT-12681  Gola sada 1/2“, 1/4“ + příslušenství 94 ks  YT-12685  Gola sada 1/2“, 1/4“ 100 ks + AKU šroubovák  YT-14501  Gola sada 1/4“ 56 ks  

09 603  Akumulátorový šroubovák s nástavci C-LION 3,6V  

• točivý moment 28 Nm
• LED přísvit
• volitelné otáčky 0-400 / 0-1400

• točivý moment 32 Nm
• LED přísvit
• volitelné otáčky 0-400 / 0-1500

• točivý moment 35 Nm
• LED přísvit
• volitelné otáčky 0-400 / 0-1400

• točivý moment 5 Nm
• LED přísvit
• sady jsou odlišné svým vybavením

• točivý moment 5 Nm
• nástavce na ramenech 
• další příslušenství v kufru

• precizně zpracovaný kovový kufr
• 62 ks nářadí vhodného pro vybavení dílny
• jakostní CrV materiály nářadí

• praktický kufr plný pečlivě vybraného nářadí
• 216 ks nářadí s ráčnou se 72 zubým chodem
• jakostní CrV a CrMo materiály nářadí

• univerzální sada 1/2“ a 1/4“
• 2x gola s jemným chodem
• jakostní materiály

• univerzální sada 1/2“ a 1/4“
• 2x gola s jemným chodem
• AKU šroubovák

• bohatá sada 1/4“
• gola s jemným chodem
• jakostní materiály
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Tipy na vánoce

09 455  Kufr nářadí 257 dílů, PROFESSIONAL  09 456  Kufr nářadí 186 dílů, ALU PREMIUM  09 457  Kufr nářadí 186 dílů, AL konstrukce KRAFT SUITE  

09 458  Kufr nářadí 139 dílů, ALU PROFI  09 461  Kufr nářadí 550 dílů HOME  09 463  Kufr nářadí 159 dílů HOUSE  

01 905  Alkohol tester AlcoZero - elektroch. senzor (CA 10FS)  
01 906  Náhradní náustek 2ks (pro 01905 a 01907)  

01 907  Alkohol tester AlcoZero2 - elektroch. senzor (CA 20FS)  
01 906  Náhradní náustek 2ks (pro 01905 a 01907)  

01 900  Alkohol tester SILVER, digitální  
01 902  Alkohol tester BLACK, digitální  
01 903  Náhradní náustek 5ks (pro 01902)  01 901  Alkohol tester BLACK/WHITE, digitální  

• 257 dílů z Cr-V oceli
• přehledně uspořádaný kufr s vloženými platy
• rozměry kufru 50 x 40 x 25 cm

• 186 precizně opracovaných dílů z Cr-V oceli
• 4 přehledná plata s nástroji
• rozměry kufru 37 x 52 x 20 cm

• 186 precizně opracovaných dílů z Cr-V oceli
• nejběžnější kusy nářadí nejen pro domácnost
• rozměry kufru 36 x 51 x 20 cm

• 139 precizně opracovaných dílů z Cr-V oceli
• ALU kufr s vyztuženými rohy
• kufr rozměrů 46 x 36 x 13 cm

• zhotovení nářadí z CrV oceli
• komplet 550 kusů nářadí a spojovacího materiálu
• rozměry kufru 45 x 36 x 13 cm

• exkluzivní řada nářadí z kvalitní Cr-V oceli
• ergonomické pogumování nástrojů
• praktický kufr s rozměry 38 x 33,5 x 7,5 cm

• rychlé zahřívání a rychlá odezva
• přesné a stabilní měření
• samodiagnostický systém
• elektrochemický senzor CA 10FS

• rychlé zahřívání a rychlá odezva
• přesné a stabilní měření
• samodiagnostický systém
• elektrochemický senzor CA 20FS

• polovodičové kyslíkové čidlo
• orientační alkohol tester
• rozsah měření 0 - 1,9 ‰

• polovodičové kyslíkové čidlo
• přesnost 0,01 BAC
• rozsah měření 0 - 1,9 ‰

• výměnné náustky
• přesnost 0,01 BAC
• rozsah měření 0 - 1,9 ‰
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Zimní autokosmetika

90 635  Tekuté stěrače NANO 400 ml  

• hydrofobní vrstva k ochraně skel
• ulehčuje škrábání námrazy
• zaceluje mikroskopické škrábance

90 702  Metabond CLEAR - tekuté stěrače  

• dodá sklům vodoodpudivý efekt
• zvyšje čirost skel a účinnost stěračů
• životnost vrstvy až 12 měsíců

am00213  Tekuté stěrače rozpraš. 300ml  

• vytváří 3 vrstvý povlak na sklech
• zamezuje ulpívání nečistot na skle
• částečně zamezuje námraze skel

91 555  Škrabka na dálniční známku  

• odstraní všechny typy nálepek
• výměnná žiletka 4,4 x 2,2 cm
• žiletku lze zasunutím skrýt

10 345  Houba odmlžovací 12x8x4 cm  

• výborné absorpční vlastnostmi
• pro odmlžení skel i zrcátek
• rozměry 12 x 8 x 4 cm

90 629  Utěrka proti mlžení oken  

• speciální utěrka pro odmlžování
• vytváří pěnovou vrstvu, která se odpaří
• zanechá povlak proti dalšímu mlžení

90 690  Odvlhčovač do auta (Foggy Stop)  

• aktivní náplň odvlhčující interiér
• zamezuje mlžení, omezuje námrazu
• opatřeno kolorimetrickým vlhkoměrem

90 626  Silikon 200 ml  
90 627  Silikon 300 ml  

• mazivo s širokým spektrem použití
• ošetřuje i plasty a gumové části
• má vodoodpudivé vlastnosti

Mr&Mrs CESARE různá provedení (9 druhů)  Mr&Mrs NIKI různá provedení (6 druhů a 6 náplní)  Mr&Mrs JEFF různá provedení (6 druhů)  

90 528  Rozmrazovač oken 500ml -18°C  

• účinný rozmrazovač do -18°C
• zabraňuje opětovné námraze
• snadná aplikace díky rozprašovači

amDM329  Rozmrazovač oken 750ml -35°C  

• účinný rozmrazovač až do -35°C
• nejlepší pomocník stěračů při námraze
• vhodný i pro zámky, šetrný pro gumu

am00214  Proti mlžení skel rozpraš. 300ml  

• aplikací odpuzuje vodní páru
• zvyšuje odolnost skel před mlžením
• účinné až po 120 dní

am18100  K2 FOX 200 ml, pěna proti mlžení  

• zabraňuje zamlžování skel
• aplikuje se po umytí oken
• účinné až po několik týdnů

• osvěžovače excelentních vůní v prémiovém designu • luxusní provedení vůní s vyměnitelnými náplněmi • exotické vůně do mřížky ventilací automobilů


