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KOTEVNÍ TECHNIKA
Zobrazení

ATS

Rozměrová řada

Popis

M6 - Ø 10 mm
až
M16 - Ø 24 mm

Ocelová kotva pro
vysoká zatížení s
expanzním kuželem
do betonu a kamene. Certiﬁkace ETA

M6 - Ø 10 mm
až
M16 - Ø 24 mm

Ocelová kotva pro
vysoká zatížení s
expanzním kuželem
do betonu a kamene. Certiﬁkace ETA

M6 - Ø 6 mm
až
M24 - Ø 24 mm

Ocelová kotva pro
vysoká zatížení s
expanzním kuželem
do betonu a kamene. Certiﬁkace ETA

M6 - Ø 10 mm
až
M12 - Ø 18 mm

Ocelová kotva pro
střední zatížení s
expanzním kuželem
do betonu a kamene. Certiﬁkace ETA

M6 - Ø 10 mm
až
M12 - Ø 18 mm

Ocelová kotva pro
střední zatížení s
expanzním kuželem
do betonu a kamene. Certiﬁkace ETA

M6 - Ø 10 mm
až
M12 - Ø 18 mm

Ocelová kotva pro
střední zatížení s
expanzním kuželem
do betonu a kamene. Certiﬁkace ETA

M6 - Ø 10 mm
až
M12 - Ø 18 mm

Ocelová kotva pro
střední zatížení s
expanzním kuželem
do betonu a kamene. Certiﬁkace ETA

M6 - Ø 8 mm
až
M20 - Ø 25 mm

Ocelová kotva pro
střední zatížení s
narážecím expanzním kuželem do betonu a kamene. Certiﬁkace TZUS

šroub

ATS svorník

FM 753

MP3 šroub

MP3 svorník

MP3 hák

MP3 oko

ZK

Všechny druhy, rozměry a velikosti na: www.ataxtech-eshop.cz
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KOTEVNÍ TECHNIKA
Zobrazení

Rozměrová řada

Popis

BCR POLY
300 ml
400 ml

Chemická kotva
pro vnitřní použití
POLYESTER.
Certiﬁkace ETA

300 ml
400 ml

Chemická kotva
pro venkovní použití
VINYLESTER.
Certiﬁkace ETA

16 x 140 mm
až
Ø 16 x 240 mm

Nylonová hmoždinka pro velké konstrukce.
Certiﬁkace CSI

8 x 80 mm
až
Ø 10 x 230 mm

Nylonová hmoždinka pro univerzální použití.
Certiﬁkace CSI

10 x 85 mm
až
Ø 10 x 160 mm

Nylonová hmoždinka pro univerzální použití.
Certiﬁkace CSI

8 x 80 mm
až
Ø 12 x 240 mm

Nylonová hmoždinka pro univerzální použití s různými
vruty.
Certiﬁkace CSI

8 x 80 mm
až
Ø 10 x 160 mm

Nylonová hmoždinka pro univerzální použití s různými
vruty.
Certiﬁkace CSI

6 x 60 mm
až
Ø 10 x 160 mm

Nylonová hmoždinka pro použití do
plných materiálů s
různými vruty.
Certiﬁkace CSI

BCR V-PLUS

TUPP s v
vrutem
Ø

FM-X5 torx
Ø

FM-X5 šestihran
Ø

TUP4
Ø

TUP 3
Ø

TUP
Ø
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KOTEVNÍ TECHNIKA
Zobrazení

Rozměrová řada

TU
Ø4

x 20 mm
až
Ø 16 x 80 mm

Popis
Nylonová hmoždinka s kvalitní expanzí do plných materiálů.
Certiﬁkace CSI

TMT
Ø6

x 33 mm
až
Ø 12 x 72 mm

X1
Ø4

x 20 mm
až
Ø 16 x 80 mm

TPV

TA

Ø8

x 40 mm
se šroubem
se skobou
s hákem
s okem

x 40 mm
x 45 mm
se šroubem
se skobou
s hákem
s okem

Nylonová hmoždinka pro univerzální použití do všech
stavebních materiálů.
Certiﬁkace CSI
Nylonová hmoždinka do dutých
materiálů.
Certiﬁkace CSI

Ø9

Ø 12

TPP, TSS, TBB

Polypropylenová
hmoždinka do dutých materiálů.
Certiﬁkace CSI

x 30 mm
až
Ø 10 x 160 mm
plochá hlava
zápustná hlava
hřibová hlava

Nylonová hmoždinka do všech materiálů.
Certiﬁkace CSI

Ø5

TML
Ø 10

x 50 mm
až
Ø 14 x 70 mm

Nylonová hmoždinka zatloukací
do plných materiálů.
Certiﬁkace CSI

Nylonová hmoždinka šneková do
pěnosilikátových
materiálů.
Certiﬁkace CSI

SPEED
se špicí
Ø8

x 33 mm

bez špice
Ø8

x 25 mm

Nylonová hmoždinka šneková do
sádrokartonu.

Všechny druhy, rozměry a velikosti na: www.ataxtech-eshop.cz
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KOTEVNÍ TECHNIKA
Zobrazení

HOD

AM

CPI

Rozměrová řada
x 40 mm
až
Ø 12 x 74 mm
se šroubem
s okem, hákem
se skobou

Popis

Ø8

M4, M5, M6
se šroubem
se svorníkem
s hákem
s okem
Ø 26

mm
až
Ø 115 mm
s gumou proti
vibracím

Plechová hmoždinka do sádrokartonu s různým zakončením.

Plechová hmoždinka do dutých
materiálů hurdisek s
různým zakončením.

Plechová objímka s hmoždinkou a
kombinovaným vrutem. Tlumící guma
proti vibracím.

CP
Ø 17

mm
až
Ø 115 mm

Plechová objímka s hmoždinkou a
kombinovaným vrutem.

CSA
Ø 1/2“

mm
až
Ø 3“ mm
se třmenem

Kovová objímka s
plechovým třmenem
a maticemi.

CAD
Ø 3/8“

mm
až
Ø 6“ mm

Objímka s maticemi
povchově upravená
zinkem.

STC
pro kabely
Ø3

mm
až
Ø 32 mm

Plastová objímka s
ocelovým hřebem.

GMP, CM
pro trubky
Ø 10

mm
až
Ø 50 mm

Plechová objímka
povchově upravená
zinkem.
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SPOJOVACÍ MATERIÁLY
Zobrazení

Rozměrová řada

Popis

VRUT UNI
Ø 2,5

x 10 mm
až
Ø 6 x 200 mm

VRUT VBU
Ø3

x 16 mm
až
Ø 6 x 150 mm

VRUT WOOD
Ø6

x 100 mm
až
Ø 12 x 400 mm

Vrut s povrchovou
úpravou, celý nebo
částečný závit s
drážkou PZ a TORX.

Vrut PROFI s povrchovou úpravou,
celý nebo částečný
závit s TORX, navrtávákem a frézou.
Tesařský vrut s povrchovou úpravou,
částečný závit
s drážkou TORX, navrtávákem a frézou.

VRUT plochá hl.
Ø3

x 10 mm
až
Ø 6 x 120 mm

SÁDROKARTON
Ø 3,5

x 25 mm
až
Ø 4,2 x 90 mm

Vrut s povrchovou
úpravou, celý nebo
částečný závit s
drážkou PZ.
VRUT samořezný
dvouchodý závit pro
montáž sádrokartonu.
Zápustná hlava s PH
drážkou.

VRUT 6-ti hranný
Ø5

x 20 mm
až
Ø 12 x 340 mm

VRUT do dřeva se
šestihrannou hlavou
s povrchovou úpravou.

VRUT
UT spec.
Ø 2,5

x 20 mm
až
Ø 6 x 100 mm

ŠROUB TEX
Ø 3,5

x 9,5 mm
až
Ø 6,3 x 160 mm

VRUT do dřeva a
dřevotřísky s různým
zakončení s povrchovou úpravou.

Šroub TEX samovývrtný s povrchovou
úpravou, celý závit.
Hlava plochá, zápustná a 6hr.

Všechny druhy, rozměry a velikosti na: www.ataxtech-eshop.cz
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SPOJOVACÍ MATERIÁLY
Zobrazení

Rozměrová řada

Popis

M5 x 10 mm
až
M24 x 100 mm

Šroub metrický se
šestihrannou hlavou,
celý nebo částečný závit, pevnost 8.8
s povrchovou úpravou.

M5 x 8 mm
až
M12 x 100 mm

Šroub metrický
IMBUS s vnitřním
šestihranem, částečný závit, pevnost 8.8
s povrchovou úpravou.

M5 x 20 mm
až
M12 x 300 mm

Šroub metrický
vratový částečný
závit, pevnost 4.6
s povrchovou úpravou.

M3 x 1000 mm
až
M45 x 1000 mm
prodloužení
M5 - M20

Závitová tyč s celým závitem, pevnost 4.6 a 8.8 s povrchovou úpravou.

M3 - M30

Matice metrické v
různém provedení
s povrchovou úpravou.

ŠROUB metrický

ŠROUB imbus

ŠROUB vratový

ZÁVITOVÁ TYČ

MATICE

PODLOŽKY
Ø 3,2

x 7 mm
až
Ø 22 x 60 mm

Podložky v různém
provedení s povrchovou úpravou.

M4 - M16

Metrika v různém
provedení s povrchovou úpravou.

1,5 x 25 mm
až
8,8 x 300 mm

Hřebíky stavební
a kalené v různém
provedení s povrchovou úpravou i bez.

METRIKA spec.

HŘEBÍKY

info@ataxtech.cz
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ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ - HOBBY
Zobrazení

RCD 1201

RCD
CD 1801

R18AG

R18JS

RPD800
PD800

RGB950RB

RWS1250-G

RJS850-K

Technická data

Popis

Napětí: 12V
Max.moment: 25 Nm
Sklíčidlo: 10 mm
Počet stupňů: 22
Hmotnost: 1,1 kg

Kompaktní aku vrtačka / šroubovák.
Dodává se se dvěma bateriemi a nabíječkou.

Napětí: 18V
Max.moment: 50 Nm
Sklíčidlo: 13 mm
Počet stupňů: 24
Hmotnost: 2,1 kg

Aku vrtačka dvourychlostní, držák
bitů, LED osvětlení.
Dodává se se dvěma bateriemi a nabíječkou.

Napětí: 18V
Ø kotouče: 115
Otáčky: 7.500 min
Upínání: M14
Hmotnost: 2,6 kg

Aku úhlová bruska
se systémem ONE+
(jedna baterie - 40
strojů).

Napětí: 18V
Zdvih: 25 mm
Počet zdvihů: 0-3000
Upínání: „T“
Hmotnost: 2,6 kg

Aku přímočará
pila se systémem
ONE+
(jedna baterie - 40
strojů).

Příkon: 800 W
Sklíčidlo: 13 mm
Počet ot.: 0-3000
Údery: 0-52000
Hmotnost: 1,8 kg

Příklepová vrtačka pro běžné práce s rychlosklíčidlem
pro snadnou výměnu nástrojů.

Příkon: 950 W
Ø kotouče: 125 mm
Otáčky: 11.000 min
Upínání: M14
Hmotnost: 2,5 kg

Úhlová bruska pro
řezné a brusné práce. Indikace stroje
pod napětím. Oboustranná rukojeť.

Příkon: 1250 W
Ø kotouče: 190 mm
Otáčky: 5.000 min
Ø hřídele: 16 mm
Hmotnost: 3,7 kg

Okružní pila s kotoučem s SK plátky
zajistí čistý a přesný
řez pro všechny běžné práce.

Příkon: 600 W
Zdvih: 23 mm
Počet zdvihů: 0-3100
Upínání: „T“
Hmotnost: 2,0 kg

Přímočará pila s
naklápěním na obě
strany a s možností připojení odsávání zajistí pohodlnou
práci.

Všechny druhy, rozměry a velikosti na: www.ataxtech-eshop.cz

ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ - PROFI
Zobrazení

3

Technická data

Popis

M12 CPD

Napětí: 12V/2x4,0Ah
Max.moment: 44 Nm
Sklíčidlo: 13 mm
Otáčky:0-450,0-1700
Údery: 0-25.000
Hmotnost: 1,5 kg

Aku příklepová vrtačka FUEL s motorem bez uhlíků s 4,0
Ah baterií a 2 rychlostní převodovkou
zajistí vysoký výkon.

M12 BID

Napětí: 12V/2x2,0Ah
Moment: 112 Nm
Upínání: bity 1/4“
Otáčky: 0-2.500
Údery: 0-3.300
Hmotnost: 1,0 kg

Aku rázový šroubovák spolu s rázovými bity důkladně
dotáhne veškeré závitové spoje.

M18 CPD

Napětí: 18V/2x5,0Ah
Max.moment: 80 Nm
Sklíčidlo: 13 mm
Otáčky:0-550,0-1850
Počet úder: 0-31.000
Hmotnost: 2,3 kg

Aku příklepová vrtačka FUEL s motorem bez uhlíků s 5,0
Ah baterií a 2 rychlostní převodovkou
zajistí vysoký výkon.

M18 CHIWF12

Napětí: 18V/2x5,0Ah
Moment: 950 Nm
Upínání: 1/2“
Otáčky:0-425,0-1700
Počet úderů: 0-2300
Hmotnost: 2,3 kg

Aku rázová utahovačka FUEL s motorem bez uhlíků s
5,0 Ah baterií zajistí
maximální výkon.

KANGO 750 S

Příkon: 1.550 W
Upínání: SDS Max
Počet ot.: 0-240
Počet úderů: 0-2.740
Energie úderu: 11,9 J
Hmotnost: 8,2 kg

Bourací kladivo s
výkonným motorem
a měkkým startem,
nastavení úhlu břitu sekáče se 6m kabelem.

PLH 32

Příkon: 900 W
Upínání: SDS Plus
Počet ot.: 0-800
Počet úderů: 0-4.500
Energie úderu: 3,8 J
Hmotnost: 3,6 kg

Sekací kladivo s
plynulou regulací
otáček. Sklíčidlo FIXTEC pro snadnou výměnu nástrojů.

PH 30

Příkon: 1.030 W
Upínání: SDS Plus
Počet ot.: 0-850
Počet úderů: 0-3.800
Energie úderu: 3,6 J
Hmotnost: 2,9 kg

Kombinované kladivo s plynulou regulací otáček. Sklíčidlo FIXTEC pro snadnou výměnu nástrojů.

Příkon: 2.600 W
Ø kotouče: 230 mm
Otáčky: 6.600 min
Upínání: M14
Hmotnost: 5,8 kg

Úhlová bruska s
motorem Protector a
Autobalancerem výrazně snižuje vibrace. Otočná rukojeť v
7 polohách.

AGVM 26
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RUČNÍ NÁŘADÍ
Zobrazení

KLEŠTĚ

Sortiment

Popis

- kombinované
- štípací
- půlkulaté
- ploché
- kruhové

Kompaktní dvoukompozitní rukojeti. Černě patinované, broušené. Ocel
C1045.

- pravé
- přímé
- levé

Pákový převod.
Černě patinované,
broušené.

Délka 210 - 1050mm

Pákový převod.
Černě patinované,
broušené. Ergonomické rukojeti.

Velikost 6 - 50 mm
- oboustranné
- očkoploché
- očkové
- převlečné

Leštěné a chromované. Kalené podle
technologického postupu DIN, následně
jemně tryskány.

Velikost
1/4“, 3/8“, 1/2“
Ráčna+hlavice+prodloužení

Hlavice z materiálu 50BV30, chromované. 45 zubová ráčna z materiálu
40CrV.

Hmotnosti:
100g - 2000g
- klempířské
- elektrikářské
- mechanické

Kované tělo černěné s dřevěnou nebo
fíbrovou rukojetí.

Hmotnosti:
800g - 2000g
- kovářské
- francouzské
- stavební

Kované tělo černěné s dřevěnou nebo
fíbrovou rukojetí.

Hmotnosti:
300g - 800g
- se špicí
- s magnetem

Kované tělo černěné s dřevěnou nebo
fíbrovou rukojetí.

NŮŽKY na plech

NŮŽKY pákové

KLÍČE maticové

GOLA sady

KLADIVA

PALICE

KLADIVA tesař.

Všechny druhy, rozměry a velikosti na: www.ataxtech-eshop.cz
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RUČNÍ NÁŘADÍ
Zobrazení

ŠROUBOVÁKY

BITY

PILY

PILNÍKY

Sortiment

Popis

Druhy a velikosti:
Plochý 3x75 - 8x200
PZ 0, 1, 2, 3
PH 0, 1, 2, 3
TORX T10 - T40

Dvoukompozitní rukojeť s kaleným chromovaným
dříkem na konci černěno.

Druhy a velikosti:
Plochý 0, 1, 2, 3
PZ 0, 1, 2, 3, 4
PH 0, 1, 2, 3
TORX T10 - T40
25, 50, 75 a 100mm

Optimální pro
všechny vruty. Vyrobeno ze speciálního materiálu s pevnotí 50-60 HRC.

Délky: 350 - 800 mm
- obloukové
- čepovky
- na oblouky

Broušená planžeta se zuby pro čistý
a přesný řez. Dvoukompozitní rukojeť.

Délky:
200, 250, 300 mm
- ploché
- čtvercové
- trojúhelníkové
- kulaté

Kalené tělo se strojovým sekem a s
plastovou dvoukompozitní rukojetí.

Hmotnosti:
500, 600, 800g

Kované tělo následně broušené s
dřevěným nebo sklofíbrovým toporem.

Délky:
50, 60, 70, 80,
100, 120, 150 cm
- tesařské
- trhací
- Hercules

Kované tělo s povrchovou úpravou barvou. Provedení Hercules pro vysoké zátěže.

SEKERY

PÁČIDLA

SVĚRKY
Délky:
20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 100 cm

NOŽE

Šířka: 9, 18 a 25 mm
- plastové
- kovové
- kombinované
- pevné

Standardní provedení pro běžné
práce.

Plastové nebo
ocelové tělo s kovovou vystýlkou.

info@ataxtech.cz
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ZEDNICKÉ NÁŘADÍ
Zobrazení

Sortiment

LŽÍCE

Popis

- hranaté
- oblé
- dřevěná rukojeť
- Progrip rukojeť

Dvoukompozitní
nebo dřevěná rukojeť s broušeným
povrchem, roboticky
svařováno.

- dřevěná rukojeť
- s tulejí

Dřevěná rukojeť pro pohodlné
uchopení. Povrchová úprava naběračky barvou nebo zinkem.

Hmotnost: 500, 600,
800g
- dřevěná rukojeť
- Progrip rukojeť

Kované tělo s barevnou úpravou
a dřevěná nebo Progrip rukojeť

- rovné
- zubové
- prohlé
- dřevěná rukojeť
- Progrip rukojeť

Kovová, plastová a dřevěná rukojeť je spojena s
broušenou planžetou
pro hladkou a čistou
práci.

- rovné
- zubové
- dřevěná rukojeť
- Progrip rukojeť

Celoplastové provedení pro stavební
a fasádní práce.

Rozměry:
190x130, 250x130,
280x130
- guma
- molitan
- latex

Celoplastové provedení s nalepenou
gumou různé hrubosti pro ﬁnální práce na omítkách.

Rozměry:
190x130, 250x130,
280x130
- černý ﬁlc
- bílý ﬁlc

Celoplastové provedení s nalepeným ﬁlcem pro ﬁnální práce na omítkách.

Rozměry:
45, 55, 75 cm

Kovový držák stírací gumy na dlažbu s
upínáním na dřevěné násady.

NABĚRAČKY

KLADIVA

HLADÍTKA kov

HLADÍTKA PVC

HLADÍTKA guma

HLADÍTKA ﬁlc

STĚRKY gumové

Všechny druhy, rozměry a velikosti na: www.ataxtech-eshop.cz
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ZEDNICKÉ NÁŘADÍ
Zobrazení

ŠPACHTLE

Sortiment
Velikosti:
30 - 100 mm
- kovové broušené
- inox
- Progrip

Dvoukompozitní
nebo dřevěná rukojeť s broušeným
povrchem.

- hranaté
- oblé
- dřevěná rukojeť
- Progrip rukojeť

Dvoukompozitní
nebo dřevěná rukojeť s broušeným
povrchem, roboticky
svařováno.

Objem nádoby:
15 a 25 L

Nádoba z tvrzeného plastu se sítem
a válečky pro vyždímání molitanových
hladítek.

Velikosti:
2, 3, 5, 8 m
- brzda
- magnet

Svinovací metr s
barevnou stupnicí a
gumovým ochranným obalem proti pádu.

Rozměry:
40, 60, 80, 100, 120,
150, 200 cm
- 2 nebo 3 libely
- Plumb Site

Přesné hliníkové
tělo zajišťujě dokonalou rovinu pro měření. Plumb-site, systém pro boční měření

Rozměry:
150x10 až 400x16
- plochý
- na obklady
- oškrt

Kované z vysokopevnostních ocelí
v plochém nebo osmihranném provedení s barevnou úpravou.

Průměry:
32, 50, 60 a 75 mm
Délka hadice:
2 a 10 m

Regulovatelné
hořáky pro ohřev
střešních krytin nebo
izolací

VYMAZÁVAČKY

ČISTIČ hladítek
adíte

METRY
TRY

VODOVÁHY

SEKÁČE

Popis

HOŘÁKY

ARMOVÁNÍ

Kličky ruční a automatické
Rozměr drátů:
10, 12, 14 a 16 cm

Armovací dráty
jsou baleny po 2000
ks ve svitku pro ruční či automatické spojení armovací oceli.
info@ataxtech.cz
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NÁSTROJE
Zobrazení

Druhy

VRTÁKY kov

Popis

- válcované
- vybrušované
- titanové
- cobaltové

Válcované vrtáky pro běžné použití. Pro přesné otvory
vybrušované a pro
tvrdé materiály cobaltové.

- válcové
- SDS Plus
- SDS Max
- Multi

Frézované vrtáky
do betonu s dvojitou
spirálou rychlý odvod odvrtaného materiálu.

- válcové
- ploché
- Lewis
- sukovníky

Frézované vrtáky
do dřeva se středící špicí a 6 hranem u
velkých průměrů.

- plechové
- bimetalové
- cobaltové

Tvrzené zuby pro
řezání měkkých
kovů, cobaltové pro
řezání ocelí, plechové pro dřevo a sádrokarton.

- do měkkého dřeva
- do tvrdého dřeva
- do plastu
- do kovu
- na oblouky

Speciální tvar
zubů pro přesné
řezy. Pro čisté řezy
oboustranně broušené.

VRTÁKY beton

VRTÁKY dřevo

KORUNKY

PILKY

SEKÁČE

- SDS Plus
- SDS Max
- ploché
- oškrty
- drážkovací

Pro sekací a bourací práce do betonu a zdiva.

KOTUČE dřevo
- ohýbané zuby
- s SK plátky

Zuby z tvrdokovu
pro rychlý a přesný
řez. Čím více zubů,
tím čistější řez.

- v sadě
- jednorázové
- maticové
- strojní

Závitníky a očka
z rychlořezné oceli
v metrickém i palcovém provedení.

ZÁVITNÍKY

Všechny druhy, rozměry a velikosti na: www.ataxtech-eshop.cz
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NÁSTROJE
Zobrazení

KOTOUČE brusný

KOTOUČE řezný

KOTOUČE diam.

KOTOUČE lamel.

BRUSNÁ plátna

BRUSNÉ papíry

Druhy

Popis

Velikosti:
125 - 230 mm
- ocel
- nerez
- litina

Použití do všech
úhlových brusek s
vnitřním průměrem
22 mm.

Velikosti:
125 - 400 mm
- ocel
- nerez
- litina

Použití do všech
úhlových brusek s
vnitřním průměrem
22 mm. Pro stroje
průměr 25,4 mm

Velikosti:
115 - 400 mm
- celoobvodové
- segmentové
- Turbo

Použití do všech
úhlových brusek s
vnitřním průměrem
22 mm. Pro stroje
průměr 25,4 mm

Velikosti:
115 - 180 mm
- ocel
- nerez
- dřevo
- barva

Použití do všech
úhlových brusek s
vnitřním průměrem
22 mm.

Velikosti:
ruční 230 x 280 mm
- ocel
- barva
- plast

Nosná podložka textil, nejčastěji pokrytá korundem
v listech nebo rolích. Pro stroje široké
spektrum rozměrů.

Velikosti:
ruční 230 x 280 mm
- dřevo
- barva
- plast

Nosná podložka papír, nejčastěji pokrytá korundem
v listech nebo rolích. Pro stroje široké
spektrum rozměrů.

- plátno
- papír
- široké spektrum
rozměrů

Použitelné pro
všechny technologie broušení. Rychlé
a čisté broušení velkých ploch.

- 115, 125, 150 mm
- se závitem M14
- se stopkou

Pro vulkánfíbrové
a papírové kotouče pro čisté práce
ve středně tvrdém
provedení.

BRUSNÉ pásy

UNAŠEČE

info@ataxtech.cz
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ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ
Zobrazení

Druhy

Popis

ZÁMKY zadlabací
- zadlabací
- levé
- pravé
- 72 nebo 92mm

Zadlabací zámky
pro vložky. Také dozické nebo pokojové.

- visací
- visací prodloužené
- vložky

Visací zámky různého provedení a
velikostí.

- oko
- hák
- kombinované
- navařovací

Napínáky nejčastěji dodávané ve složení oko-hák a povrchovou úpravou zinkem.

- jednoduché
- pevnostní

Zástrče pro menší dvířka a branky
povrchově upravené barvou nebo zinkem.

- bednové
- vratové
- okenní
- dveřní

Panty pro různé použití v surovém stavu nebo pozinkované.

- jednoduché
- s pojistkou
- otočné

Karabiny povrchově upravené zinkem.

- s vrutem
- s metrickým závit.
- s objímkou

Závěsy - houpačkové háky pro zavěšení nejrůznějších
houpaček.

- kroužky
- háky
- skoby

Drátěné zboží jako
doplněk pro mnohostranné využití.

ZÁMKY

NAPÍNÁKY

ZÁSTRČE

PANTY

KARABINY

ZÁVĚSY

DRÁTĚNÉ zboží

Všechny druhy, rozměry a velikosti na: www.ataxtech-eshop.cz
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ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ
Zobrazení

Druhy

Popis

SPOJKY
POJKY
- jednostranné
- úhlové
- dvoustranné

Spojky pro různé
dřevokonstrukce s
povrchovou úpravou
zinkem.

- obyčejné
- s výztuhou

Úhelníky pro různé
dřevokonstrukce s
povrchovou úpravou
zinkem.

- s trnem
- bez trnu
- zarážecí
- stavěcí

Patky pro upevnění trámů dřevokonstrukcí. Povrchová
úprava zinkem.

- vnitřní
- vnejší
- dvojité

Trámové botky pro
upevnění trámů ke
stěnám jako dodatečná konstrukce.
Povrchová úprava
zinkem.

- jednoduché
- patrové
- s kolečkama

Boxy pro nářadí v
různých rozměrech a
provedení.

- pevné
- přestavitelné
- dvojité

Organizery pro
drobný materiál v
různých rozměrech a
provedení.

- ocelové
- textilní

Lana s jádrem a
ocelovými prameny
s povrchovou úpravou zinkem.

- krátký článek
- střední článek
- dlouhý článek
- pozinkované
- plastové

Řetězy pro běžné
použití s povrchovou
úpravou zinkem.

ÚHELNÍKY
Ú
Í

PATKY

TRÁMOVÉ botky

BOXY

ORGANIZERY

LANA

ŘETĚZY

info@ataxtech.cz
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OCHRANNÉ POMŮCKY
Zobrazení

Druhy

BRÝLE

Popis

- klasické
- reﬂexní
- celkové
- double

Ocranné brýle jsou
vyrobeny z polykarbonátu. Celková
ochrana proti atmosférickým vlivům a
UV záření.

- standardní
- profesionální

Ochranné přilby
jsou vyrobeny podle EN 397 z polyetylenu s možností nastavení.

- jednoduché
- s ventily

Respirátory se
stupněm ochrany
FFP1, 2 a 3. Upevnění pomocí dvou
pružných úponů.

- klasické
- profesionální

Ochranné sluchátka jsou vyrobeny z
plastu v širokém rozsahu útlumu.

- kombinované
- celokožené

Ochranné rukavice pro běžné stavební práce. Pro
drobnou práci jsou
vyrobeny z kozinky.

- pogumované
- celogumové

Pogumované rukavice pro jemnou
práci do vlhka v různém provedení.

- bezpečnostní
- kombinovaná
- celokožená
- letní
- velikost 40 - 46

Bezpečnostní
pracovní obuv s
ochrannou špicí a
stélkou proti propíchnutí.

- blůzy
- kalhoty
- velikost S - XXXL

Pracovní oděv vyroben ze 100% bavlny.

PŘILBY

RESPIRÁTORY

SLUCHÁTKA
LUCHÁTKA

RUKAVICE kůže

RUKAVICE guma

OBUV pracovní

ODĚVY p
pracovní

Všechny druhy, rozměry a velikosti na: www.ataxtech-eshop.cz
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OCHRANNÉ POMŮCKY
Zobrazení

Druhy

POSTROJE

Popis

- základní
- Proﬁ
- Ergo

Použití pro všechny výškové práce
vícebodové s karabinami a kapsami na
drobné nářadí.

- jednoduché
- dvojité
- lanové
- pružné

Vhodné jako doplněk ke všem bezpečnostním postrojům. Podstatně zbrzdí pád z výšek.

- bederní
- rozšířený

Pro správnou polohu pracovníka při
práci ve výškách. Široké provedení zajišťuje pohodlnou
práci.

- polohovací kruhové
- polohovací pásové

Vhodně doplňuje
polohovací pásy a
umožní zajistit pracovníka v požadované poloze.

- samonavíjecí
- lanové

Brzdy spolu s tlumiči pádu ochrání
pracovníka při pádu
a plynule zastaví
jeho pohyb.

- ráčnové

Vodící lano
zajistí bezpečný pohyb např. na sedlových střechách. Spolu s výše uvedeným
ochrání pracovníka.

- ocelové
- hliníkové

Ceriﬁkované karabiny jsou nedílnou
součástí celého zabezpečovacího systému.

- bezpečnostní

Speciální přilby s
bezpečnostním popruhem pod bradou
zamezuje škrcení
pracovníka.

TLUMIČE pádu

POLOHOVACÍ pás

LANA

BRZDY pádu

VODÍCÍ LANA

KARABINY

PŘILBY speciální

info@ataxtech.cz
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SÁDROKARTONY
Zobrazení

Druhy

SPOJKY
J
proﬁlu
p
- obloukové
- rovné
- prodloužené
- čtvercové

Spojky CD proﬁlu pro spojování ve
stejné rovině. Vyrobeno z pozinkovaného plechu.

- rozložené
- složené
- rovinné

Křížové spojky CD
proﬁlu pro spojování proﬁlu na sebe
do kříže. Vyrobeno z
pozinkovaného plechu.

- dlouhý
- krátký
- akustický
- 70 a 125 mm
- 0,8 nebo 1 mm

Přímý závěs CD
proﬁlu pro upevnění na strop či stěnu.
Vyrobeno z pozinkovaného plechu ve
dvou délkách.

- obloukový
- hranatý
- délka 90 - 270 mm

Štěrbinový závěs
CD proﬁlu pro montáž proﬁlu na krovy.
Vyrobeno z pozinkovaného plechu.

- na proﬁl CD
- minerální podhled
- na dřevo

Pružinové závěsyproﬁlu CD, minerálního podhledu nebo
dřeva. Libovolně nastavitelný spolu s
dráty. Pozinkováno.

- s okem
- s hákem
- Ø 4 mm

Dráty pro snižování podhledů spolu s
pružinovými závěsy.
Vyrobeno z pozinkovaného drátu.

- dvouchodé (proﬁl)
- jednochodé (dřevo)
- s rámovou hlavou
- s vrtáčkem
- TEX

Vruty pro montáž
sádrokartonových
konstrukcí. Povrchová úprava fosfátováním.

- plochá hlava
- zapuštěná hlava
- hřibová hlava

Zatloukací hmoždinky pro upevnění proﬁlů a konstrukcí ke stavebním materiálům.

SPOJKY
J
křížové

ZÁVĚSY přímé

ZÁVĚSY štěrbin.

ZÁVĚSY p
pružin.

DRÁTY

VRUTY

Popis

HMOŽDINKY

Všechny druhy, rozměry a velikosti na: www.ataxtech-eshop.cz

SLUŽBY PARTNERŮM
Jak jste již byli informovali v úvodu této brožury, nákupem v našem
eshopu, registrací na prodejnách nebo registrací na www stránkách,
získáte bezplatný vstup do našeho prémiového programu Služby
partnerům. Tento program Vás k ničemu nezavazuje a můžete se z
něj kdykoli odhlásit.
A co jsou tedy služby partnerům?

6/8ä%<3$571(5ģ0
Osobní konzultace
Know-How
Nové informace
Novinky
Testování
Speciální sady
'tN\EH]SODWQpPXSUpPLRYpPXSURJUDPX6OXåE\SDUWQHUĤP
9iPPRKXQDEtGQRXWVSRXVWXYêKRGRSURWLEČåQêP]iND]QtNĤP

Jaký to má pro Vás přínos?
Jako člen programu Služby partnerům budete (oproti běžným zákazníkům) dostávat rady, tipy, triky, návody, postupy a doporučení. Můžete využít věřejné poradny v našem eshopu nebo mne přímo
kontaktovat na níže uvedeném emailu. Díky online propojení Vám obratem odpovím na Vaše dotazy. Také Vám pošlu odkazy na zajímavosti našeho oboru, e-booky, videa a tím si můžete ulehčit práci a šetřit
své ﬁnance (akce, kupony, dárky, výprodeje).
Pomáhejte mám zdokonalit program Služby partnerům. Napiště mi
nebo ještě lépe, zavolejte mi na 602 750 193. Káždý Váš problém je
pro celý kolektiv ATAX Tech, s.r.o. novou výzvou, jak co nejlépe nasměřovat klienta k úspěchu.
Můžu Vás požádat, aby jste mi řekli, co by Vás konktrétně zajímalo? A
dost možná to bude přínosem i pro ostatní.
Přeji vám hezký den
Pavel Rakušan
Váš business partner
PS: První praktické rady pro Vás již brzy po registraci. Sledujte také
náš proﬁl na Facebooku (i bez přihlášení). Klikněte na „To se mi líbí“ a
budete první, kdo uvidí novinky ATAX Tech, s.r.o.
info@ataxtech.cz

KOTEVNÍ
TECHNIKA
ataxtech-eshop.cz

Importér a dodavatel v ČR a do SK:
Prodejna, výdejní místo, sídlo, eshop:
ATAX Tech, s.r.o., Palackého 195, NAPAJEDLA
GSM: +420 602 750 193
E-mail: info@ataxtech.cz
Prodejna, výdejní místo, hlavní sklad:
ATAX Tech, s.r.o., Cecilka 38, ZLÍN - Příluky, průmyslová zóna
GSM: +420 602 509 549
E-mail: sklad@ataxtech.cz
Zboží doručíme přímo na vaši adresu nebo do jednoho z 3.000 výdejních míst.

