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Hřebíkovačka 3590  |  Klincovačka 3590
Typické použití: univerzální hřebíkovačka především pro montážní práce 
atd. Výhodou je nastřelení čistých hřebíků do spojovaných materiálů bez 
zbytků plastu.

Typické použitie: univerzálna klincovačka hlavne pre montážne práce 
atď. Výhodou je nastrelenie čistých klincov do spájaných materiálov bez 
zbytkov plastu.

Objednací číslo
Objednávacie číslo   12100563

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   320 × 310 mm

Hmotnost | Hmotnosť 3,2 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

- hladké hřebíky
- konvexní hřebíky
- šroubové hřebíky se závitem
- konvexní hřebíky s čočkovou hlavou
- hladké klince
- konvexné klince
- krútené klince so závitom
- konvexné klince s vypuklou hlavičkou

Viz str. 18 | Viď str. 18

Rozsah délky / průměr hřebíků
Rozsah dĺžky / priemer klincov   60 – 90 mm / Ø 2,8 – 3,4 mm

Kapacita zásobníku
Kapacita zásobníka 250 hřebíků | 250 klincov

Spotřeba vzduchu na 1 hřebík
Spotreba vzduchu na 1 klinec

2,7 litru
2,7 litra

Hřebíkovačky pro hřebíky ve svitku spojené plastem
Klincovačky pre klince vo zvitku spojené plastom            
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Přístroj pro vlnovce 3448  |  Prístroj pre vlnovce 3448
Typické použití: vnitřní rohové spoje a spoje na tupo při průmyslové 
výrobě, výroba oken, podstavců, soklů, obalů, speciální montážní práce 
atd.

Typické použitie: vnútorné rohové spoje a spoje na tupo pri priemyselnej 
výrobe, výroba okien, podstavcov, soklov, obalov, špeciálne montážne 
práce atď.

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100553 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   300 × 282 mm

Hmotnost | Hmotnosť 2,3 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

vlnovce
vlnovce 
Viz str. 18  Viď str. 18

Rozsah délky / šířka vlnovců
Rozsah dĺžky / šírka vlnovcov    9-12-15 mm / 25 mm 

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 68 vlnovců | 68 vlnovcov

Spotřeba vzduchu na 1 vlnovec
Spotreba vzduchu na 1 vlnovec

1,7 litru
1,7 litra

Přístroj pro vlnovce 3447  |  Prístroj pre vlnovce 3447
Typické použití: pomocné spoje rámových konstrukcí při průmyslové 
výrobě dřevostaveb, tesařské práce, dřevěné rámy a rošty, těžké obaly 
atd.

Typické použitie: pomocné spoje konštrukcií pri priemyslovej výrobe 
drevostavieb, tesárske práce, drevené rámy a rošty, ťažké obaly atď.

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12000565 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   315 × 415 mm

Hmotnost | Hmotnosť 3,2 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

vlnovce
vlnovce
Viz str. 18  Viď str. 18

Rozsah délky / šířka vlnovců
Rozsah dĺžky / šírka vlnovcov   25 mm / 35 mm

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 80 vlnovců | 80 vlnovcov

Spotřeba vzduchu na 1 vlnovec
Spotreba vzduchu na 1 vlnovec

2,6 litru
2,6 litra

Přístroje pro vlnovce
Prístroje pre vlnovce



Sponkovačka 3482  |  Sponkovačka 3482
Typické použití: čalouněný nábytek, skříňky a nábytek pro audiotechniku, 
automobilový průmysl, košíkářské zboží atd.

Typické použitie: čalúnený nábytok pre autotechniku, automobilový 
priemysel, košíkársky tovar atď.  

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100534 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   160 × 217 mm

Hmotnost | Hmotnosť 0,9 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

průmyslové spony typ K
priemyselné spony typ K 
Viz str. 19  Viď str. 19

Rozsah délky / šířka spon
Rozsah dĺžky / šírka spôn   6 – 16 mm / 12,85 mm

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 120 spon | 120 spôn

Spotřeba vzduchu na 1 sponu
Spotreba vzduchu na 1 sponu

0,34 litru
0,34 litra

Sponkovačka 3417  |  Sponkovačka 3417
Typické použití: nábytkářský průmysl, některé obaly (např. přepravky 
na ovoce), drobné dřevěné zboží atd.

Typické použitie: nábytkársky priemysel, niektoré obaly (napr. prepravky 
na ovocie), drobný drevený tovar atď.

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100548

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   174 × 250 mm

Hmotnost | Hmotnosť 1,2 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

průmyslové spony typ K
priemyselné spony typ K 
Viz str. 19  Viď str. 19

Rozsah délky / šířka spon
Rozsah dĺžky / šírka spôn   10 – 25  mm / 12,85 mm

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 100 spon | 100 spôn

Spotřeba vzduchu na 1 sponu
Spotreba vzduchu na 1 sponu

0,8 litru
0,8 litra

Sponkovačky
Sponkovačky
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Sponkovačka 3407  |  Sponkovačka 3407
Typické použití: veškeré čalounění včetně problematických materiálů 
(např. jemná kůže), připevňování folií, papíru a lepenky, tenkých izolací, 
výroba rolet, markýz, obalů atd.

Typické použitie: všetky druhy čalúnenia včítane problematických 
materiálov (napr. jemná koža), pripevňovanie fólií, papiera a lepenky, 
tenkých izolácií, výroba roliet, markíz, obalov atď. 

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100531 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   145 × 215 mm

Hmotnost | Hmotnosť 1,0 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

průmyslové spony typ A
priemyselné spony typ A 
Viz str. 19  Viď str. 19

Rozsah délky / šířka spon
Rozsah dĺžky / šírka spôn   6 – 16 mm / 12,5 mm  

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 130 spon | 130 spôn

Spotřeba vzduchu na 1 sponu
Spotreba vzduchu na 1 sponu

0,25 litru
0,25 litra

Sponkovačka 3481  |  Sponkovačka 3481
Typické použití: obklady palubkami nebo panely v interiérech, ratanový 
nábytek, výroba obalů, různé dřevěné zboží atd.

Typické použitie: obklady palubovkami alebo panelmi v interiéroch, 
ratanový nábytok, výroba obalov, rôzny drevený tovar atď.

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100539 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   243 × 231 mm

Hmotnost | Hmotnosť 1,2 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

průmyslové spony typ C
priemyselné spony typ C 
Viz str. 19  Viď str. 19

Rozsah délky / šířka spon
Rozsah dĺžky / šírka spôn   12 – 41 mm / 5,85 mm

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 100 spon | 100 spôn

Spotřeba vzduchu na 1 sponu
Spotreba vzduchu na 1 sponu

0,75 litru
0,75 litra

Sponkovačky
Sponkovačky



Sponkovačka 3430  |  Sponkovačka 3430
Typické použití: všechny druhy obalů, připevňování lepenky a bitumeno-
vého šindele, manipulační spoje na tupo (dřevo a vláknité materiály) atd.

Typické použitie: všetky druhy obalov, pripevňovanie lepenky a bitúme-
nového šindľa, manipulačné spoje na tupo (drevo a vláknité materiály) 
atď.

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12000551 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   250 × 400 mm

Hmotnost | Hmotnosť 2,3 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

průmyslové spony typ F
priemyselné spony typ F 
Viz str. 19  Viď str. 19

Rozsah délky / šířka spon
Rozsah dĺžky / šírka spôn   12 – 41 mm / 20,5 mm

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 120 spon | 120 spôn

Spotřeba vzduchu na 1 sponu
Spotreba vzduchu na 1 sponu

1,6 litru
1,6 litra

Sponkovačka 3426  |  Sponkovačka 3426
Typické použití: dřevostavby a montážní práce při suchých stavbách, 
průmyslová výroba beden, obalů, roštů nábytku, jednoduchých palet atd.

Typické použitie: drevostavby a montážne práce pri suchých stavbách, 
priemyselná výroba debien, obalov, roštov nábytku, jednoduchých paliet 
atď. 

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100545 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   280 × 345 mm

Hmotnost | Hmotnosť 2,2 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

průmyslové spony typ G
priemyselné spony typ G 
Viz str. 20  Viď str. 20

Rozsah délky / šířka spon
Rozsah dĺžky / šírka spôn   25 – 50 mm / 11,7 mm

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 140 spon | 140 spôn

Spotřeba vzduchu na 1 sponu
Spotreba vzduchu na 1 sponu

2,7 litru
2,7 litra

Sponkovačky
Sponkovačky
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Sponkovačka 3428  |  Sponkovačka 3428
Typické použití: montáž akustických desek, použité spony typu G mají 
certifikaci pro konstrukční spoje v dřevostavbách.

Typické použitie: montáž akustických dosiek. Použité spony typu G majú 
certifikáciu pre konštrukčné spoje v drevostavbách. 

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12200096 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   228 × 254 mm

Hmotnost | Hmotnosť 2,2 kg

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

průmyslové spony typ G
priemyselné spony typ G 
Viz str. 20  Viď str. 20

Rozsah délky / šířka spon
Rozsah dĺžky / šírka spôn   16 – 41 mm / 11,7 mm

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 110 spon | 110 spôn

Spotřeba vzduchu na 1 sponu
Spotreba vzduchu na 1 sponu

1,0 litru
1,0 litra

Sponkovačky
Sponkovačky



Sponkovačka 3727  |  Sponkovačka 3727
Typické použití: průmyslová výroba dřevostaveb, nosných dílů dřevostaveb, 
bednění, podlahy, rámy, práce při suché vnitřní výstavbě atd.

Typické použitie: priemyselná výroba drevostavieb, nosných dielov 
drevostavieb, debnenie, podlahy, rámy, práce pri suchej vnútornej 
výstavbe atď. 

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100546 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   238 × 365 mm

Hmotnost | Hmotnosť 2,5 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

průmyslové spony typ Q
priemyselné spony typ Q 
Viz str. 19  Viď str. 19

Rozsah délky / šířka spon
Rozsah dĺžky / šírka spôn   32 – 64 mm  / 11,1 mm

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 130 spon | 130 spôn

Spotřeba vzduchu na 1 sponu
Spotreba vzduchu na 1 sponu

1,9 litru
1,9 litra

Sponkovačka 3475  |  Sponkovačka 3475
Typické použití: nejrůznější druhy izolačních materiálů, spoje lehkých 
stavebních materiálů na bázi dřevité vlny spojované cementem atd.

Typické použitie: najrôznejšie druhy izolačných materiálov, spoje ľahkých 
stavebných materiálov na báze drevitej vlny spájané cementom atď.

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12000559 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   450 × 380 mm

Hmotnost | Hmotnosť 6,5 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

průmyslové spony typ BS
priemyselné spony typ BS 
Viz str. 20  Viď str. 20

Rozsah délky / šířka spon
Rozsah dĺžky / šírka spôn   65 – 150 mm  / 27,0 mm

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 102 spon | 102 spôn

Spotřeba vzduchu na 1 sponu
Spotreba vzduchu na 1 sponu

4,3 litru
4,3 litra

Sponkovačky
Sponkovačky
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Kombinovaný přístroj 3489  |  Kombinovaný prístroj 3489
Typické použití: lehké montážní práce při obkladech a lištování 
v interiérech atd. Ve zhoršených světelných podmínkách usnadní práci 
LED dioda zabudovaná v tělese.

Typické použitie: ľahké montážne práce pri obkladoch a lištovaní 
v interiéroch atď. V zhoršených svetelných podmienkach uľahčí prácu 
LED dióda zabudovaná v telese.

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100540 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   256 × 282 mm

Hmotnost | Hmotnosť 1,2 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

průmyslové spony typ C
priemyselné spony typ C 
Viz str. 19  Viď str. 19

minihřebíky se zápustnou hlavou
miniklince so zápustnou hlavou 
Viz str. 20 – 21  Viď str. 20 – 21

Rozsah délky / šířka spon
Rozsah dĺžky / šírka spôn   12 – 41 mm / 5,85 mm

Kapacita zásobníku
Kapacita zásobníka

100 spon / hřebíků
100 spôn / klincov

Spotřeba vzduchu na 1 sponu / hřebík
Spotreba vzduchu na 1 sponu / klinec

0,85 litru
0,85 litra

Kombinovaný přístroj 3718  |  Kombinovaný prístroj 3718
Typické použití: univerzální sponkovačka pro deskové materiály  
(např. Fermacell) při výrobě dřevostaveb, pro těžké montážní práce atd., 
spony jsou certifikované pro nosné konstrukční spoje.

Typické použitie: univerzálna sponkovačka pre doskové materiály (napr. 
Fermacell), pri výrobe drevostavieb, pre ťažké montážne práce atď. 
Spony sú certifikované pre nosné konštrukčné spoje.

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100547 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   330 × 375 mm

Hmotnost | Hmotnosť 2,95 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

průmyslové spony typ Q a G
priemyselné spony typ Q a G
Viz str. 19 – 20  Viď str. 19 – 20

T-hřebíky
T-klince 
Viz str. 21  Viď str. 21

Rozsah délky / šířka spon Q
Rozsah dĺžky / šírka spôn Q  
Rozsah délky / šířka spon G
Rozsah dĺžky / šírka spôn G 

45 – 63 mm / 11,1 mm

32 – 64 mm / 11,7 mm

Rozsah délky / průměr T-hřebíků
Rozsah dĺžky / priemer T-klincov   32 – 65 mm / Ø 2,2 mm

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 100 / 150 | 100 / 150

Spotřeba vzduchu na 1 sponu
Spotreba vzduchu na 1 sponu

1,6 litru
1,6 litra

Kombinované přístroje
Kombinované prístroje



Hřebíkovačka 3716  |  Klincovačka 3716
Typické použití: nejtenčí lišty ozdobné i zasklívací, lehké montážní spoje.

Typické použitie: najtenšie lišty, ozdobné aj zasklievacie, ľahké 
montážne spoje.

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100582

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   190 × 250 mm

Hmotnost | Hmotnosť 0,9 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

hřebíky bez hlavičky
klince bez hlavičky 
Viz str. 20  Viď str. 20

Rozsah délky / průměr hřebíků
Rozsah dĺžky / priemer klincov    12 – 30 mm / Ø 0,65 mm

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 120 spon | 120 spôn

Spotřeba vzduchu na 1 hřebík
Spotreba vzduchu na 1 klinec

0,4 litru
0,4 litra

Hřebíkovačka 3485  |  Klincovačka 3485
Typické použití: lišty a profily v nábytkářském průmyslu, připevňování 
ornamentů ze dřeva i plastů, zasklívací lišty, fixace spojů při lepení atd.

Typické použitie: lišty a profily v nábytkárskom priemysle, pripevňovanie 
ornamentov z dreva aj plastov, lišty na zasklievanie, fixácia spojov pri 
lepení atď.

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100581 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   243 × 256 mm

Hmotnost | Hmotnosť 1,2 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

hřebíky bez hlavičky
klince bez hlavičky 
Viz str. 20  Viď str. 20

Rozsah délky / průměr hřebíků
Rozsah dĺžky / priemer klincov    25 – 50 mm / Ø 0,65 mm 

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 115 spon | 115 spôn

Spotřeba vzduchu na 1 hřebík
Spotreba vzduchu na 1 klinec

0,76 litru
0,76 litra

Hřebíkovačky pro hřebíky bez hlavičky
Klincovačky pre klince bez hlavičky
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Hřebíkovačka 3717  |  Klincovačka 3717
Typické použití: připevňování tenkých lišt, štíhlých ozdobných profilů při 
výrobě nábytku, fixace spojů při lepení atd. 

Typické použitie: pripevňovanie tenkých líšt, štíhlych ozdobných profilov 
pri výrobe nábytku, fixácia spojov pri lepení atď. 

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100575 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   186 × 240 mm

Hmotnost | Hmotnosť 0,98 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

mikrohřebíky se zápustnou hlavou
mikroklince so zápustnou hlavou  
Viz str. 20  Viď str. 20

Rozsah délky / průměr hřebíků
Rozsah dĺžky / priemer klincov    12 – 30 mm / Ø 0,8 mm 

Kapacita zásobníku
Kapacita zásobníka 150 spon | 150 spôn

Spotřeba vzduchu na 1 hřebík
Spotreba vzduchu na 1 klinec

0,2 litru
0,2 litra

Hřebíkovačka 3483  |  Klincovačka 3483
Typické použití: lehké montážní práce, výroba různého nábytku, výroba 
dveří, oken, vnitřní výstavba atd. Ve zhoršených světelných podmínkách 
usnadní práci LED dioda zabudovaná v tělese.

Typické použitie: ľahké montážne práce, výroba rôzneho nábytku, výroba 
dverí, okien, vnútorná výstavba atď. V zhoršených svetelných podmien-
kach uľahčí prácu LED dióda zabudovaná v telese.

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100578 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   255 × 244 mm

Hmotnost | Hmotnosť 1,2 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

minihřebíky se zápustnou hlavou
miniklince so zápustnou hlavou 
Viz str. 21  Viď str. 21

Rozsah délky / průřez hřebíků
Rozsah dĺžky / prierez klincov    15 – 55 mm / 1,0 × 1,25 mm

Kapacita zásobníku
Kapacita zásobníka 105 spon | 105 spôn

Spotřeba vzduchu na 1 hřebík
Spotreba vzduchu na 1 klinec

0,85 litru
0,85 litra

Hřebíkovačky pro hřebíky se zápustnou hlavou
Klincovačky pre klince so zápustnou hlavou



Hřebíkovačka 3484  |  Klincovačka 3484
Typické použití: průmyslová výroba různého dřevěného zboží, výroba 
nábytku, dveří, oken, vnitřní výstavba atd. Ve zhoršených světelných 
podmínkách usnadní práci LED dioda zabudovaná v tělese.

Typické použitie: priemyselná výroba rôzneho dreveného tovaru, výroba 
nábytku, dverí, okien, vnútorná výstavba atď. V zhoršených svetelných 
podmienkach uľahčí prácu LED dióda zabudovaná v telese.

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100571 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   308 × 322 mm

Hmotnost | Hmotnosť 1,83 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

hřebíky se zápustnou hlavou
klince so zápustnou hlavou 
Viz str. 21  Viď str. 21

Rozsah délky / průměr hřebíků
Rozsah dĺžky / priemer klincov    25 – 64 mm / Ø 1,8 mm  

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 110 spon | 110 spôn

Spotřeba vzduchu na 1 hřebík
Spotreba vzduchu na 1 klinec

1,4 litru
1,4 litra

Hřebíkovačky pro hřebíky se zápustnou hlavou
Klincovačky pre klince so zápustnou hlavou
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Ruční automatické kladivo 3731  |  Ručné automatické kladivo 3731
Typické použití: ideální při práci v hůře přístupných místech. Magnetický  
adaptér pomůže správnému ustavení hřebíku. Lze použít i pro montáž 
tesařského kování pomocí kotvicích hřebíků.

Typické použitie: ideálne pri práci v horšie prístupných miestach. 
Magnetický adaptér pomôže správnemu umiestneniu klinca. Je možné 
použiť aj pri montáži tesárskeho kovania pomocou kotviacich klincov.

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100615 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   130 × 120 mm

Hmotnost | Hmotnosť 2,5 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

volně sypané hřebíky
voľne sypané klince 

Rozsah délky / průměr hlavy hřebíků
Rozsah dĺžky / priemer hlavy klincov    

libovolné / až Ø 22 mm  
ľubovoľné / až Ø 22 mm

Ruční automatické kladivo
Ručné automatické kladivo



Hřebíkovačka 3890  |  Klincovačka 3890
Typické použití: střešní konstrukce, bednění, laťování, montáže 
dřevostaveb, suchá vnitřní výstavba, rekonstrukční práce atd.

Typické použitie: strešné konštrukcie, debnenie, latkovanie, montáž 
drevostavieb, suchá vnútorná výstavba, rekonštrukčné práce atď. 

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100587 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   378 × 374 mm

Hmotnost | Hmotnosť 3,4 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

adjustované hřebíky typ D34
adjustované klince typ D34
Viz str. 21  Viď str. 21

Rozsah délky / průměr hřebíků
Rozsah dĺžky / priemer klincov    50 – 90 mm / Ø 2,9 a 3,1 mm  

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka max. 66 hřebíků
max. 66 klincov

Nádobka s plynem (40 g / 80 ml) | Nádobka s plynom (40 g / 80 ml)    

Objednací číslo | Objednávacie číslo   10900546 

Hřebíkovačka 3840  |  Klincovačka 3840
Typické použití: montáže prvků elektroinstalací, sanitárních rozvodů, 
závěsů pro podhledy atd. k podkladům z betonu nebo kovů ve stavebnictví.

Typické použitie: montáže prvkov elektroinštalácií, sanitárnych rozvodov, 
závesov pre podhľady atď. k podkladom z betónu alebo kovu v stavebníctve. 

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12100588 

Rozměry (výška × délka)
Rozmery (výška × dĺžka)   375 × 460 mm

Hmotnost | Hmotnosť 3,8 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

adjustované hřebíky
adjustované klince 
Viz str. 21  Viď str. 21

Rozsah délky / průměr hřebíků
Rozsah dĺžky / priemer klincov    15 – 40 mm / Ø 2,6 a 3,0 mm

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka max. 40 hřebíků
max. 40 klincov

Nádobka s plynem (40 g / 80 ml) | Nádobka s plynom (40 g / 80 ml)    

Objednací číslo | Objednávacie číslo   10900546 

Hřebíkovačky s plynovým pohonem
Klincovačky s plynovým pohonom

15
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Elektrický šroubovák 3352  |  Elektrický skrutkovač 3352
Typické použití: suchá výstavba, montážní práce atd. Jako zvláštní 
příslušenství lze objednat prodlužovací nástavec (viz str. 17).

Typické použitie: suchá výstavba, montážne práce atď. Ako samostané 
príslušenstvo je možné objednať predlžovací nádstavec ( viď. str. 17).

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12600099 

Rozměry (délka)
Rozmery (dĺžka)   400 mm

Hmotnost | Hmotnosť 2,2 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

adjustované vruty
adjustované skrutky
Viz str. 22 – 23  Viď str. 22 – 23

Rozsah délky / průměr vrutů
Rozsah dĺžky / priemer skrutiek    25 – 50 mm / Ø 3,5 – 4,2 mm

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 167 vrutů  | 167 skrutiek

Otáčky 0 – 2 850 ot./min

Elektrický šroubovák 3338  |  Elektrický skrutkovač 3338
Typické použití: suchá výstavba, montážní práce atd. Jako zvláštní 
příslušenství lze objednat prodlužovací nástavec (viz str. 17).

Typické použitie: suchá výstavba, montážne práce atď. Ako samostané 
príslušenstvo je možné objednať predlžovací nádstavec ( viď. str. 17).

Objednací číslo | Objednávacie číslo   12600098 

Rozměry (délka)
Rozmery (dĺžka)   510 mm

Hmotnost | Hmotnosť 2,9 kg 

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

adjustované vruty
adjustované skrutky 
Viz str. 22 – 23  Viď str. 22 – 23

Rozsah délky / průměr vrutů
Rozsah dĺžky / priemer skrutiek    40 – 80 mm / Ø 4,5 – 5,0 mm  

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 125 vrutů | 125 skrutiek

Otáčky 0 – 2 850 ot./min

Elektrické šroubováky pro vruty adjustované v pruzích
Elektrické skrutkovače pre skrutky adjustované v pásoch



Akumulátorový šroubovák  |  Akumulátorový skrutkovač
Typické použití: suchá výstavba, montážní práce atd. Jako zvláštní 
příslušenství lze objednat prodlužovací nástavec.

Typické použitie: suchá výstavba, montážne práce atď. Ako samostané 
príslušenstvo je možné objednať predlžovací nádstavec. 

Hmotnost | Hmotnosť 2,9 kg

Typ spojovacího prostředku
Typ spojovacieho prostriedku  

adjustované vruty
adjustované skrutky
Viz str. 22 – 23  Viď str. 22 – 23

Rozsah délky / průměr vrutů
Rozsah dĺžky / priemer skrutiek    40 – 80 mm / Ø 4,5 – 5,0 mm  

Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníka 125 vrutů | 125 skrutiek

Otáčky 0 – 1 400 ot./min

Prodlužovací nástavec umožňuje pohodlnou práci např. při montáži 
deskových materiálů na podlahy. (příslušenství na objednání)
Predlžovací nádstavec umožňuje pohodlnú prácu napr. pri montáži 
doskových materiálov na podlahy. (príslušenstvo na objednanie)

Objednací číslo | Objednávacie číslo   14411591 

Akumulátorové šroubováky pro vruty adjustované v pruzích
Akumulátorové skrutkovače pre skrutky adjustované v pásoch
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Konvexní hřebíky  
v plastu K 20°
Konvexné klince  
v plaste K 20°

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 60 – 90 mm

Ø d 2,5 – 3,4 mm

Materiál BK, NK, NR

Úprava H

18

Spojovací materiál
Spojovací materiál

Hladké ocelové hřebíky 
v plastu K 20°
Hladké oceľové klince  
v plaste K 20°

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 60 – 90 mm

Ø d 2,8 – 3,4 mm

Materiál BK, NK

Úprava H

L

d

20°

H = navrstvená adhezní hmota | navrstvená adhézna hmota  |  BK = ocel čistá, bez povrchové úpravy | oceľ čistá, bez povrchovej úpravy   
NK = ocel, pozinkovaný povrch | oceľ, pozinkovaný povrch  |  NR = nerez  |  TX = Torx 

L

d

20°

L

d

20° TX

L

d

20°

L

B

Šroubové hřebíky  
se závitem K 20° TX
Krútené klince  
so závitom K 20° TX

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 60 – 70 mm

Ø d 2,8 – 3,1 mm

Materiál NK, NR

Úprava H

Konvexní hřebíky s čočkovou 
hlavou v plastu K 20°
Konvexné klince s vypuklou 
hlavou v plaste K 20°

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 65 – 80 mm

Ø d 2,8 – 3,1 mm

Materiál NR

Úprava H

Vlnovce

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 9 – 25 mm

Vyráběné šířky B
Vyrábané šírky B 25 a 35 mm

Materiál BK



0,5 
1,27

12,5 mm

L

0,65 
0,95

12,85 mm

L

1,05 
1,27

5,85

L

1,7 
1,9

11,1

L

1,0 
2,5

20,5 mm

L

Spony typ A

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 6 – 16 mm

Materiál NK

Spony typ K

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 6 – 25 mm

Materiál NK, NR

Spony typ C

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 12 – 41 mm

Materiál NK, NR, LM

Úprava H

Spony typ Q

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 45 – 63 mm

Materiál NK, NR

Spony typ F

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 12 – 41 mm

Materiál NK

Úprava H

19

Spojovací materiál
Spojovací materiál

H = navrstvená adhezní hmota | navrstvená adhézna hmota  |  NK = ocel, pozinkovaný povrch | oceľ, pozinkovaný povrch  |  NR = nerez  
LM = hliníková slitina | hliníková zliatina  
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Spojovací materiál
Spojovací materiál

1,4 
1,65

11,7

L

1,4 
1,65

11,7

L

1,4 
1,65

11,7

L

2,0 
2,0

27,0 mm

L

0,65 mm

L L

0,8 mm

1 mm

Spony typ G – dlátový střih
Spony typ G – dlátový strih

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 25 – 64 mm

Materiál NK, NR

Úprava H

Spony typ G – pilový střih
Spony typ G – pílový strih

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 29 – 50 mm

Materiál NK

Úprava H

Spony typ G – speciální střih
Spony typ G – špeciálna strih

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 19 – 38 mm

Materiál NK

Úprava H

Spony typ BS
Spony typ BS

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 75 – 150 mm

Materiál NK, NR

Úprava H

Hřebíky bez hlavičky
Klince bez hlavičky

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 12 – 50 mm

Materiál BR

H = navrstvená adhezní hmota | navrstvená adhézna hmota  |  NK = ocel, pozinkovaný povrch | oceľ, pozinkovaný povrch  
BR = ocel, bronzový povrch | oceľ, bronzový povrch  |  NR = nerez

Mikrohřebíky  
se zápustnou hlavou
Mikroklince  
so zápustnou hlavou

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 15 – 30 mm

Materiál BR
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Spojovací materiál
Spojovací materiál

L

1,2 mm

2 mm

L

1,8 mm

3,2 mm

L

2,2 mm

7 mm

d

L

34° d

L

34°

Minihřebíky  
se zápustnou hlavou
Miniklince  
so zápustnou hlavou

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 16 – 55 mm

Materiál NK, NR

Hřebíky se zápustnou hlavou
Klince so zápustnou hlavou

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 25 – 64 mm

Materiál NK, NR

T-hřebíky
T-klince

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 32 – 65 mm

Materiál NK

Hladké hřebíky  
s hlavou tvaru D, P 34°
Hladké klince  
s hlavou tvaru D, K 34°

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 50 – 90 mm

Ø d 2,8 – 3,1 mm

Materiál BK, NK

Úprava H

Konvexní hřebíky  
s hlavou tvaru D, P 34°
Konvexné klince  
s hlavou tvaru D, K 34°

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 64 – 90 mm

Ø d 2,8 – 3,1 mm

Materiál BK, NK

Úprava H

Hladké ocelové hřebíky K 0°
Hladké oceľové klince K 0°

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 15 – 40 mm

Ø d 2,6 mm

Materiál NK

d

L

H = navrstvená adhezní hmota | navrstvená adhézna hmota  |  BK = ocel čistá, bez povrchové úpravy | oceľ čistá, bez povrchovej úpravy 
NK = ocel, pozinkovaný povrch | oceľ, pozinkovaný povrch  |  NR = nerez  |  LM = hliníková slitina | hliníková zliatina  
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Spojovací materiál
Spojovací materiál

Vruty sádrokarton – plech,  
jemný závit
Skrutky sadrokartón – plech, 
jemný závit

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 25 – 55 mm

Ø d 3,5 – 4,0 mm

Drážka PH 2

Materiál PHO

L

d

max.
0,75 mm

Vruty sádrokarton – dřevo,  
hrubý závit
Skrutky sadrokartón – drevo, 
hrubý závit

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 30 – 45 mm

Ø d 4,0 mm

Drážka PH 2

Materiál PHO

L

d

max.
2,2 mm

L

d

Vruty FERMACELL
Skrutky FERMACELL

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 25 – 45 mm

Ø d 3,9 mm

Drážka PH 2

Materiál PHO

L

d

max.
0,75 mm

Vruty dřevo – plech do 6 mm, 
hrotový a křidélkový vrtáček
Skrutky drevo – plech do 6 mm, 
hrotový a krídelkový vrtáčik

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 38 mm

Ø d 4,2 mm

Drážka PH 2, TX

Materiál NK

L

d m
ax

.
6 

m
m

L

d

Vruty sádrokarton – plech,  
jemný závit, hrotový vrtáček
Skrutky sadrokartón – plech, 
jemný závit, hrotový vrtáčik

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 30 – 45 mm

Ø d 3,5 mm

Drážka PH 2

Materiál PHO

PHO = fosfátovaný povrch  |  NK = ocel, pozinkovaný povrch  |  NR = nerez  |  PH = drážka Philips  |  TX = drážka Torx

Vruty dřevo – dřevo, hrubý závit
(Lze dodat i vč. certifikátu.)
Skrutky drevo – drevo,  
hrubý závit (Je možné dodať aj 
vrátane certtifikátu.)

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 25 – 80 mm

Ø d 4,0 – 5,0 mm

Drážka TX

Materiál NK, NR
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Spojovací materiál
Spojovací materiál

L

d

L

d

Vruty dřevo – dřevo,  
hrubý závit, samořezná špička
Skrutky drevo – drevo,  
hrubý závit, samorezná špička

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 45 – 80 mm

Ø d 4,0 – 5,0 mm

Drážka TX

Materiál NR

Vruty dřevo – dřevo,  
hrubý celozávit
Skrutky drevo – drevo,  
hrubý celozávit

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 30 – 60 mm

Ø d 4,0 – 5,0 mm

Drážka TX

Materiál NK

Vruty dřevo – dřevo,  
jemný rychlořezný závit
Skrutky drevo – drevo,  
jemný rýchlorezný závit

Vyráběné délky L
Vyrábané dĺžky L 35 mm

Ø d 4,2 mm

Drážka PZ 2

Materiál NK

L

d

PHO = fosfátovaný povrch  |  NK = ocel, pozinkovaný povrch  |  NR = nerez  |  PH = drážka Philips  |  TX = drážka Torx  |  PZ = drážka Pozidrive 
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Všeobecné obchodní podmínky BeA CS, spol. s r. o. 

I. Základní ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy při dodávkách Zboží společ-

nosti BeA CS, spol. s r. o. třetím osobám vznikajícím na základě uzavřené kupní smlouvy nebo Rám-
cové kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“).

2. Veškeré odchylky od VOP musí být písemně dohodnuty v příslušné Smlouvě. Ustanovení Smlouvy 
mají přednost před VOP.

3. Uzavřením Smlouvy akceptují její účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem 
obchodního zákoníku a těmito VOP. Prodávající i Kupující se řídí občanským zákoníkem. Pro případ, 
že by některé ustanovení těchto VOP bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv 
Spotřebitele, pak se takové ustanovení těchto VOP pro právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím 
nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.

II.  Definice pojmů
1. „Prodávající“ je obchodní společnost BeA CS, spol. s r. o., identifikační číslo (IČ) 44795637, se sídlem 

Praha 9, Nad Rokytkou 24, PSČ 190 12, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod 
sp. zn. C 5832. „Kupující“ je právnická osoba nebo člověk, se kterou uzavřel Prodávající Smlouvu.

2. „Spotřebitel“ je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podni-
katelské činnosti nebo obdobné činnosti uzavírá smlouvu s podnikatelem.

3. „Smlouva“ je kupní smlouva nebo rámcová kupní smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím 
na nákup/prodej Věcí podle ust. § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku.

4. „Zboží“ znamená movité věci „spojovací materiál, pneu nářadí, nábytkové a stavební kování atd.“ 
určené jednotlivě nebo co do množství a druhu dle specifikace uvedené ve Smlouvě.

5. „Atypické zboží“ svým charakterem neodpovídá běžnému předmětu prodeje Prodávajícího a nemů-
že být považováno za běžné Zboží, ale je v možnostech Prodávajícího jej obstarat pro Kupujícího.

6. „Obaly“ znamená movité věci používané při manipulaci se Zbožím z důvodu zjednodušení přepravy 
a zamezení poškození dodávaného Zboží. Jedná se zejména o palety a krabice.

III. Realizace objednávek
1. Prodávající dodá Zboží Kupujícímu na základě objednávky. Objednávky jsou přijímány elektronickou 

poštou, faxem, běžnou poštou nebo osobně. Prodávající požaduje, aby objednávka obsahovala ná-
sledující údaje:

 • Obchodní jméno a sídlo Kupujícího nebo
 jméno, příjmení, bydliště, pokud je Kupujícím Spotřebitel,

 • IČO a DIČ, pokud je Kupující registrován jako plátce DPH,
 • identifikace požadovaného Zboží (název a ID položky),
 • místo odebrání
 • způsob odebrání a dopravy,
 • podpis osoby oprávněné objednávat Zboží,
 • zplnomocnění osoby Kupujícím, pokud tato není oprávněna objednávat,
 • případné specifické požadavky na Zboží,
 • další údaje, které považuje Kupující za důležité,
 • termín dodání,
 • číslo faxu nebo e-mailovou adresu v případech, kdy Kupující či Prodávající požaduje potvrzení objednávky.

IV. Potvrzování objednávek
1. Přijetí objednávky potvrdí Prodávající odesláním potvrzené objednávky či jiným písemným sdělením 

o její akceptaci, a to faxem na číslo uvedené na objednávce, nebo e-mailem pokud:
 • Kupující výslovně požádá o potvrzení objednávky,
 • předmětem objednávky je atypické zboží,
 • celková cena za Zboží v objednávce je vyšší než 100 000 Kč.
2. Potvrzené objednávky jsou ze strany Kupujícího závazné a nelze je zrušit.

V.  Cena
1. Cena Zboží je uvedena v ceníku Prodávajícího
2. Ceny Zboží v ceníku jsou uváděny bez dopravy a DPH.
3. Rozhodnou cenou je cena uvedená ve faktuře.
4. Při objednávce Atypického zboží je Kupující povinen složit zálohu ve výši 100 % ceny.

VI. Platební podmínky
1. Spolu s objednaným Zbožím, zašle Prodávající Kupujícímu fakturu na kupní cenu Zboží. Faktura bude 

mít náležitost daňového dokladu.
2. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kterékoli faktury nebo její části může Prodávající účtovat 

úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
3. V případě prodlení úhrady kterékoliv faktury je Prodávající oprávněn pozdržet dodání dalšího Zboží 

Kupujícímu, a  to až do úplného splacení všech závazků Kupujícího, kterými je vůči Prodávajícímu 
v prodlení. Po tuto dobu není Prodávající v prodlení s dodáním Zboží.

4. Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet Prodávajícího nebo kdy je 
potvrzeno přijetí platby v hotovosti.

VII. Dodací podmínky
1. Zboží je dodané okamžikem jeho předání Kupujícímu v  provozovně Prodávajícího či dopravením 

na místo určení označené Kupujícím. Riziko ztráty, poškození či zničení Zboží přechází na Kupujícího 
okamžikem převzetí Zboží Kupujícím. 

2. Zboží bude Prodávajícím vydáno pouze osobám, které jsou Kupujícím pověřeny k odběru Zboží nebo 
se volně pohybují v provozovně Kupujícího, tudíž lze předpokládat, že jsou zaměstnanci Kupujícího 
s oprávněním převzít zboží. 

3. Převzetí dodávky je Kupující povinen potvrdit na dodacím listě, který je povinen opatřit následujícími 
náležitostmi: 

 • čitelným jménem přebírající osoby,
 • podpisem přebírající osoby,
 • datem převzetí,
 • razítkem Kupujícího případně číslem občanského průkazu přebírající osoby
4. Je-li Zboží přepravováno podle přepravních pokynů Kupujícího na  náklady Kupujícího, přechází 

na Kupujícího riziko ztráty, poškození či zničení okamžikem předání Zboží poštovní přepravě či první-
mu dopravci za účelem dopravy Zboží Kupujícímu.

5. Prodávající je oprávněn požadovat na Kupujícím náhradu nákladů spojených s dopravou, pokud je 
pro včasné dodání Zboží nezbytné využití expresních služeb. 

6. Po převzetí Zboží je Kupující povinen Zboží neprodleně zkontrolovat, zda jeho množství, jakost a pro-
vedení odpovídá uzavřené kupní smlouvě a případné vady Zboží bez zbytečného odkladu písemně 
uplatnit u Prodávajícího. Za vady Zboží, které nebudou Kupujícím bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 7 dnů, vytknuty, Prodávající neodpovídá, ledaže tyto vady nemohly být Kupujícím zjištěny ani při 
vynaložení odborné péče.

VIII. Hospodaření s Obaly
1. Pro přepravu, manipulaci a skladování Zboží používá Prodávající takové Obaly, které při dodržení 

přiměřeného zacházení zamezí poškození dodávaného Zboží. Pokud Kupující v objednávce nepopíše 
zvláštní způsob balení, je Zboží baleno obvyklým způsobem a druh obalu je proto obvyklý pro daný 
typ výrobku, dané množství a dojednaný způsob přepravy.

2. Při přepravě, manipulaci a skladování Zboží je nutné chránit veškeré Zboží a expediční Obaly proti 
vodě, nadměrné vlhkosti a dalším atmosférickým vlivům.

IX. Funkčnost Zboží
1. Prodávající neodpovídá za vhodnost Zboží k jinému účelu, než je pro dané Zboží obvyklé.

X. Výhrada vlastnického práva
1. Zboží přechází do vlastnictví Kupujícího až úplným zaplacením jeho ceny. Výhrada vlastnického prá-

va nemá vliv na přechod rizik dle článku VII.

XI. Záruka a odpovědnost za vady
1. Záruční doba činí 12 měsíců, pokud není stanoveno jinak, od dodání Zboží Kupujícímu. Výjimku tvoří 

řídicí prvky a systémy, u kterých je uváděna spotřební doba nebo životnost výrobku, tedy doba, bě-
hem které dojde ke spotřebování nebo takovému opotřebení výrobku, že ztratil své užitné vlastnosti. 
V případě, kdy je doba životnosti kratší než záruční doba a výrobek je plně spotřebován nebo došlo 
k takovému opotřebení výrobku, že ztratil své užitné vlastnosti před ukončením záruční doby, nemůže 
již Kupující uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady, neboť výrobek, k němuž se záruka vztahovala 
zanikl nebo ztratil své užitné vlastnosti opotřebením.

2. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Prodávajícímu veškeré vady Zboží. 
Vady Zboží, které mohou způsobit škodu je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu okamžitě. Písem-
né oznámení vady Zboží musí obsahovat popis vady, případně jak se vada projevuje. Kupující nese 
riziko škod vzniklých v důsledku porušení jeho povinností dle tohoto článku.

3. Reklamaci je možno uplatnit a řešit na provozovně Prodávajícího v Praze 9-Dolních Počernicích.
4. Po doručení oznámení vady Zboží dle článku XI.2. je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu 

a na své náklady tyto vady odstranit. Vadné části Zboží, které byly vyměněny zůstávají v majetku 
Prodávajícího.

5. V případě, že Kupující oznámí Prodávajícímu vady Zboží dle článku XI.2. a na Zboží nejsou zjištěny 
žádné vady, za které by byl Prodávající odpovědný, nahradí Kupující Prodávajícímu náklady vzniklé 
se zjištěním neoprávněnosti reklamace.

6. Záruka se nevztahuje na vady Zboží způsobené neodborným zásahem Kupujícího nebo třetí osoby, 
a vady Zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí 
nebo neúplným zpracováním, zejména vady Zboží vzniklé chybnou údržbou, nedodržením provozních 
předpisů, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými a lek-
trolytickými vlivy, stavebními a montážními pracemi jiných osob než Prodávajícího a všemi dalšími 
příčinami bez zavinění Prodávajícího. V souvislosti s odpovědností za vady a odpovědností ze záruky 
není Prodávající povinen odstraňovat bezplatně vady Zboží na  jiném místě, než ve  své označené 
provozovně nebo v místě smluveném pro dodání Zboží.

XII. Doručování
1. Při doručování (zasílání písemností), zpráv a jakýchkoliv jiných materiálů druhé smluvní straně, doru-

čuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná 
o poslední adresu, oficiálně sdělenou druhé smluvní straně, ze které je běžně přijímána korespon-
dence resp. adresa uvedená ve Smlouvě (identifikace smluvních stran). E-maily se považují za do-
ručené, pokud je doručení potvrzeno druhou smluvní stranou nikoliv pouze prostřednictvím automa-
tického potvrzování odpovědi, nýbrž výslovným potvrzením doručení e-mailové zprávy samostatným 
e-mailem, ve  kterém bude druhou smluvní stranou zopakováno označení věci a  potvrzeno datum 
přijetí e-mailu. Fax se považuje za doručený, je-li adresován jednateli, zástupci nebo zplnomocněné-
mu zástupci smluvní strany a vysílacím přístrojem je vydána potvrzenka o jeho úspěšném přenosu. 
Všechny zprávy a komunikace, na něž druhá smluvní strana reaguje se považují za doručené.

2. Pro účely Smlouvy se dnem doručení považuje: 
 • nejpozději třetí den uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě v případě doručování prostřednictvím  

 držitele poštovní licence, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl,
 • při osobním doručování tyto účinky nastávají převzetím či odmítnutím této písemnosti.
3. Obě strany se zavazují, že budou druhou smluvní stranu neprodleně písemně informovat o případ-

ných změnách v osobě svého odpovědného pracovníka a jakýchkoli jiných údajů podstatných pro 
vzájemné poskytování si informací.

XIII. Odstoupení od Smlouvy
1. Od  jednotlivé kupní smlouvy uzavřené na  základě Objednávky může její účastník odstoupit pouze 

v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména:
 • prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží po více než 60 kalendářních dnů ode dne 

 splatnosti faktur.
3. Prodávající může odstoupit od smlouvy také při podstatném zhoršení majetkových poměrů Kupujícího. 

Za podstatné zhoršení majetkových poměrů se považuje zejména:
 • podání návrhu příslušnému soudu na prohlášení konkurzu na majetek Kupujícího,
 • zamítnutí pojistitele pohledávek Prodávajícího nadále pojišťovat rizika spojená s dalšími dodávkami 

 Zboží Kupujícímu.
4. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemné zprávy o odstoupení od smlouvy druhé 

smluvní straně.
5. Odstoupení od Smlouvy se dále řídí § 2001 až 2005 občanského zákoníku.

XIV. Vyšší moc
1. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy po dobu, po kterou trvají 

okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „Vyšší moc“). Za Vyšší moc se považuje překážka, jež na-
stala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně před-
pokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že 
by v době uzavření Smlouvy tuto překážku předvídala. Za případy Vyšší moci se považují zejména: 
stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení Zboží, embargo, 
zákaz transferu deviz, nezaviněná regulace odběru elektrické energie, teroristický útok apod.

2. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí.
3. Strana dovolávající se postižení Vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé 

straně a provést veškerá možná opatření k zmírnění následků neplnění smluvních povinností.
4. V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než šest měsíců jsou obě strany oprávněny od Smlouvy 

odstoupit.

XV. Ochrana osobních údajů
1. Zákazník výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních dat, pro potřeby Prodávajícího.

V Praze dne 1. 4. 2014
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Všeobecné obchodné podmienky BeA Slovensko, spol s r. o.

I. Základné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP“) upravujú vzťahy pri dodávkach tovaru spo-

ločnosti BeA Slovensko, spol. s r. o. tretím osobám vznikajúce na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy 
alebo Rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej iba „Zmluva“).

2. Akékoľvek odchýlky od VOP musia byť písomne dohodnuté v príslušnej Zmluve. Ustanovenia Zmluvy 
majú prednosť pred VOP.

3. Uzatvorením Zmluvy akceptujú jej účastníci, že ich vzájomný záväzkový vzťah sa bude riadiť reži mom 
obchodného zákonníka a týmito VOP. Iba v prípade, kedy Kupujúci je nesporne Spotrebiteľom, bude 
sa záväzkový vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim riadiť Občianskym zákonníkom. Pre prí pad, že 
by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo v  rozpore s  právnymi predpismi zakotvujúcimi ochra nu 
práv Spotrebiteľa, potom sa takéto ustanovenie týchto VOP pre právny vzťah medzi Predávajúcim 
a Kupujúcim nepoužije a bude aplikovaný príslušný právny predpis.

II.  Definícia pojmov
1. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť BeA Slovensko, spol. s r. o., identifikačné číslo (IČO) 36381195, 

so sídlom M. Pišúta 4002, PSČ 031 01, Liptovský Mikuláš, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Žilina, vložka č. 11225/L.

2. „Kupujúci“ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou uzavrel Predávajúci zmluvu.
3. „Spotrebiteľ“ je v súlade s § 52 odst. 4 občianskeho zákonníka osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení  

zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
4. „Zmluva“ je kúpna zmluva alebo rámcová kúpna zmluva uzatvorená medzi Kupujúcim a Predá va-

júcim na nákup/predaj tovaru podľa ust. § 409 a násl. zák.č. 513/1991 Zb.
5. „Tovar“ znamená hnuteľné veci „spojovací materiál, pneu náradie, nábytkové a stavebné kovanie 

atď.“ určené jednotlivo alebo čo do množstva a druhu podľa špecifikácie uvedenej v Zmluve.
6. „Atypický tovar“ svojim charakterom nezodpovedá bežnému predmetu predaja Predávajúceho 

a nemôže byť považovaný za bežný tovar, ale je v možnostiach Predávajúceho ho zaobstarať pre 
Kupujúceho.

7. „Obaly“ znamená hnuteľné veci používané pri manipulácii s tovarom z dôvodu zjednodušenia prepra-
vy a zamedzenia poškodenia dodávaného tovaru. Jedná sa najmä o palety a krabice.

III. Realizácia objednávok
1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu na základe objednávky. Objednávky sú prijímané elektronickou 

poštou, faxom, bežnou poštou alebo osobne. Predávajúci požaduje, aby objednávka obsahovala na-
sledujúce údaje:

 • obchodné meno a sídlo Kupujúceho alebo meno, priezvisko, bydlisko, pokiaľ je kupujúcim Spotrebiteľ,
 • IČO a DIČ, pokiaľ je Kupujúci registrovaný ako platca DPH,
 • identifikácia požadovaného tovaru (názov a ID položky),
 • miesto odobratia,
 • spôsob odobratia a dopravy,
 • podpis osoby oprávnenej objednávať tovar,
 • splnomocnenie osoby kupujúcim, pokiaľ táto nie je oprávnená objednávať,
 • prípadné špecifické požiadavky na tovar,
 • ďalšie údaje, ktoré považuje Kupujúci za dôležité,
 • termín dodania,
 •  číslo faxu alebo emailovú adresu v prípadoch, kedy Kupujúci či Predávajúci požaduje potvrdenie 

objednávky.

IV. Potvrdzovanie objednávok
1. Prijatie objednávky potvrdí Predávajúci odoslaním potvrdenej objednávky alebo iným písomným spô-

sobom o jej akceptácii, a to faxom na číslo uvedené na objednávke, alebo emailom pokiaľ:
 • Kupujúci výslovne požiada o potvrdenie objednávky,
 • predmetom objednávky je atypický tovar,
 • celková cena za tovar v objednávke je vyššia ako 3.333 €.
2. Potvrdené objednávky sú zo strany Kupujúceho záväzné a nie je možné ich zrušiť.

V. Cena
1. Cena tovaru je uvedená v cenníku Predávajúceho.
2. Ceny tovaru v cenníku sú uvádzané bez dopravy a DPH.
3. Rozhodujúcou cenou je cena uvedená vo faktúre.
4. Pri objednávke atypického tovaru je Kupujúci povinný zložiť zálohu vo výške 100 % ceny.

VI. Platobné podmienky
1. Spolu s objednaným tovarom zašle Predávajúci Kupujúcemu faktúru na kúpnu cenu tovaru. Faktúra 

bude mať náležitosti daňového dokladu.
2. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti môže Predávajúci 

účtovať úrok z omeškania z dlžnej čiastky vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
3. V prípade omeškania úhrady ktorejkoľvek faktúry je Predávajúci oprávnený pozdržať dodanie ďalšie-

ho tovaru Kupujúcemu, a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov Kupujúceho, ktorými je voči 
Predávajúcemu v omeškaní. Počas tejto doby nie je Predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.

4. Platba sa považuje za uskutočnenú v okamihu, kedy je pripísaná na účet Predávajúceho alebo kedy 
je potvrdené prijatie platby v hotovosti.

VII. Dodacie podmienky
1. Tovar je dodaný okamihom jeho odovzdania Kupujúcemu v prevádzke Predávajúceho alebo dopra-

ve ním na miesto určenia označené Kupujúcim. Riziko straty, poškodenia alebo zničenia tovaru pre-
chádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim.

2. Tovar bude Predávajúcim vydaný iba osobám, ktoré sú Kupujúcim poverené na odber tovaru alebo 
sa voľne pohybujú v prevádzke Kupujúceho, tiež je možné predpokladať, že sú zamestnanci Kupujú-
ceho s oprávnením prevziať tovar.

3. Prevzatie dodávky je Kupujúci povinný potvrdiť na dodacom liste, ktorý je povinný doplniť o nasle-
dujúce náležitosti:

 • čitateľným menom preberajúcej osoby,
 • podpisom preberajúcej osoby,
 • dátumom prevzatia,
 • pečiatkou Kupujúceho prípadne číslom občianskeho preukazu preberajúcej osoby.
4. Pokiaľ je tovar prepravovaný podľa prepravných pokynov Kupujúceho na náklady Kupujúceho, pre-

chádza na Kupujúceho riziko straty, poškodenia alebo zničenia okamihom odovzdania tovaru pošto-
vej preprave alebo prvému dopravcovi za účelom dopravy tovaru Kupujúcemu.

5. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojených s dopravou, pokiaľ 
je pre včasné dodanie tovaru nevyhnutné využitie expresných služieb.

6. Po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný tovar ihneď skontrolovať, či jeho množstvo, akosť a prevede-
nie zodpovedá uzatvorenej kúpnej zmluve a prípadné chyby tovaru bez zbytočného odkladu písomne 
uplatniť u Predávajúceho. Za chyby tovaru, ktoré nebudú Kupujúcim bez zbytočného odkladu, naj-
neskôr do 3 dní, vytknuté, Predávajúci nezodpovedá, iba pokiaľ tieto chyby nemohli byť Kupujúcim 
zistené ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

VIII. Hospodárenie s obalmi
1. Na prepravu, manipuláciu a skladovanie používa Predávajúci také obaly, ktoré pri dodržaní primera-

ného zaobchádzania zabránia poškodeniu dodávaného tovaru. Pokiaľ Kupujúci v objednávke nepo-
píše zvláštny spôsob balenia, je tovar balený obvyklým spôsobom a druh obalu je preto obvyklý pre 
daný typ výrobku, dané množstvo a dojednaný spôsob prepravy.

2. Pri preprave, manipulácii a skladovaní tovaru je nutné chrániť akýkoľvek tovar a expedičné obaly 
proti vode, nadmernej vlhkosti a ďalším atmosférickým vplyvom.

IX. Funkčnosť tovaru
1. Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť tovaru na iný účel, ako je pre daný tovar obvyklé.

X. Výhrada vlastníckeho práva
1. Tovar prechádza do vlastníctva Kupujúceho až úplným zaplatením jeho ceny. Výhrada vlastníckeho 

práva nemá vplyv na prechod rizík podľa článku VII.

XI. Záruka a zodpovednosť za chyby
1. Záručná doba je 12 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak, od dodania tovaru Kupujúcemu. Pokiaľ je 

Kupujúcim Spotrebiteľ, záručná doba je 24 mesiacov.
 Výnimku tvoria riadiace prvky a systémy, u ktorých je uvádzaná spotrebná doba alebo životnosť vý-

robku, teda doba, počas ktorej dôjde k spotrebovaniu alebo takému opotrebovaniu výrobku, že stratil 
svoje úžitkové vlastnosti. V prípade, kedy je doba životnosti kratšia ako záručná doba a výrobok je 
úplne spotrebovaný alebo došlo k  takému opotrebovaniu výrobku, že stratil svoje úžitkové vlast-
nosti pred ukončením záručnej doby, nemôže už Kupujúci uplatňovať nároky zodpovednosti za ško-
dy, pretože výrobok, ku ktorému sa záruka vzťahovala, zanikol alebo stratil svoje úžitkové vlastnosti 
opotrebením.

2. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu akékoľvek chyby tova-
ru. Chyby tovaru, ktoré môžu spôsobiť škodu je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu okamžite. 
Písomné oznámenie chyby tovaru musí obsahovať popis chyba, prípadne ako sa chyba prejavuje. 
Kupujúci nesie riziko škôd vzniknutých v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tohto článku.

3. Reklamáciu je možné uplatniť a riešiť na prevádzke predávajúceho v Liptovskom Mikuláši.
4. Po doručení oznámenia o chybe tovaru podľa článku XI.2. je Predávajúci povinný bez zbytočného od-

kladu a na svoje náklady tieto chyby odstrániť. Chybné časti tovaru, ktoré boli vymenené, zostávajú 
v majetku predávajúceho.

5. V prípade, že Kupujúci oznámi Predávajúcemu chyby tovaru podľa článku XI.2. a na tovare nie sú 
zistené žiadne chyby, za  ktoré by bol Predávajúci zodpovedný, nahradí Kupujúci Predávajúcemu 
náklady vzniknuté so zistením neoprávnenosti reklamácie.

6. Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru spôsobené neodborným zásahom Kupujúceho alebo tretej 
osoby, a chyby tovaru, u ktorých nie je možné preukázať, že vznikli použitím chybného materiálu, 
chybnou konštrukciou alebo neúplným spracovaním, najmä chyby tovaru vzniknuté chybnou údrž-
bou, nedodržaním prevádzkových predpisov, nadmerným namáhaním, použitím nevhodných prevád-
zkových prostriedkov, chemickými a  elektrolytickými vplyvmi, stavebnými a  montážnymi prácami 
iných osôb ako Predávajúceho a všetkými ďalšími príčinami bez zavinenia Predávajúceho. V súvis-
losti so zodpovednosťou za chyby a zodpovedností za záruky nie je Predávajúci povinný odstraňovať 
bezplatne chyby tovaru na inom mieste ako vo svojej označenej prevádzke alebo v mieste dohodnu-
tom na dodanie tovaru.

XII. Doručovanie
1. Pri doručovaní (zasielaní) písomností, správ a akýchkoľvek iných materiálov druhej zmluvnej strane, 

doručuje sa na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany. V pochybnostiach sa má za to, že 
sa jedná o poslednú adresu, oficiálne oznámenú druhej zmluvnej strane, z ktorej je bežne prijímaná 
korešpondencia resp. adresa uvedená v zmluve (identifikácia zmluvných strán). Emaily sa považujú 
za doručené, pokiaľ je doručené potvrdenie druhou zmluvnou stranou nie iba prostredníctvom au-
tomatického potvrdzovania odpovede, ale výslovným potvrdením doručenia emailovej správy samo-
statným emailom, v ktorom bude druhou zmluvnou stranou zopakované označenie veci a potvrdené 
dátumom prijatia emailu. Fax sa považuje za doručený, ak je adresovaný konateľovi, zástupcovi alebo 
splnomocnenému zástupcovi zmluvnej strany a vysielacím prístrojom je vydané potvrdenie o  jeho 
úspešnom prenose. Všetky správy a komunikácia, na ktoré druhá zmluvná strana reaguje sa považu-
jú za doručené.

2. Pre účely zmluvy sa dňom doručenia považuje:
 •  najneskôr tretí deň uloženia zásielky na príslušnom poštovom úrade v prípade doručenia prostred-

níctvom držiteľa poštovej licencie, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel,
 • pri osobnom doručovaní tieto účinky nastávajú prevzatím či odmietnutím tejto písomnosti.
3. Obidve strany sa zaväzujú, že budú druhú zmluvnú stranu ihneď písomne informovať o prípadných 

zmenách týkajúcich sa osoby svojho zodpovedného pracovníka a akýchkoľvek iných údajov podstat-
ných pre vzájomné poskytovanie si informácií.

XIII. Odstúpenie od zmluvy
1. Od jednotlivej kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky môže jej účastník odstúpiť iba v prí-

pade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou.
2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä omeškanie Kupujúceho so zapla-

tením kúpnej ceny tovaru po viac ako 60 kalendárnych dňoch od dňa splatnosti faktúr.
3. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy tiež pri podstatnom zhoršení majetkových pomerov Kupujú-

ceho. Za podstatné zhoršenie majetkových pomerov sa považuje najmä:
 • podanie návrhu príslušnému súdu na prehlásenie konkurzu na majetok Kupujúceho,
 •  zamietnutie poistiteľa pohľadávok Predávajúceho naďalej poisťovať riziká spojené s ďalšími dodáv-

kami tovaru Kupujúcemu.
4. Odstúpenie od  zmluvy je účinné dňom doručenia písomnej správy o  odstúpení od  zmluvy druhej 

zmluvnej strane.
5. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej riadi § 344 a násl. Obchodným zákonníkom.

XIV. Vyššia moc
1. Obidve strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností zo zmluvy po dobu, počas ktorej 

trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej iba „Vyššia moc“). Za vyššiu moc sa považuje pre-
kážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je 
možné rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a ďalej, že by v dobe uzatvorenia zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady vyššej moci 
sa považujú najmä: štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, za-
bavenie tovaru, embargo, zákaz transferu devíz, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, 
teroristický útok apod.

2. Vyššia moc vylučuje nárok na uplatnenie zmluvných pokút proti strane postihnutej vyššou mocou.
3. Strana dovolávajúca sa postihnutia vyššou mocou musí túto skutočnosť neodkladne písomne ozná-

miť druhej strane a uskutočniť všetky možné opatrenia na zmiernenie následkov neplnenia zmluv-
ných povinností.

4. V prípade trvania vyššej moci po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov sú obidve strany oprávnené od zmluvy 
odstúpiť.

XV. Ochrana osobných údajov
1. Zákazník vyslovene súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa ustanovení zákona  

č. 428/2002 Zb., o ochrane osobných údajov, pre potreby predávajúceho.

 V Liptovskom Mikuláši dňa 1.2.2011
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