UŽ V I AC A KO 1 50 R O KOV

SYSTÉMY NA
VYBAVENIE
DIELNE
Systém s premyslenými
detailmi a príslušenstvom

Pracovné stoly
a príslušenstvo

Náste nná kr inka

Perforované steny
a príslušenstvo
Vysoké skrine a
skrinky na oblečenie

Zverák y
Profesionálny
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UŽ VIAC AKO
150 ROKOV

POCTIVÁ PRÁCA
SA VYPLATÍ
Najlepšia kvalita za prijateľnú cenu – za to ručí firma Friedrich Küpper GmbH. už
viac ako 90 rokov! Od zverákov až po kompletné dielenské zariadenia do vášho
domu či vašej firmy – všetko vyrobené s veľkou starostlivosťou a vysokou úžitkovou
hodnotou v rámci garantovaného systému.
Dobrá nemecká kvalitná práca – dokážeme ju robiť, hájiť ju a vnášať do nej svoj
podiel. Pečať kvality „Made in Germany“ je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej
filozofie. V našich závodoch ks. Gangloff (Thüringen) a Berlingen (Eifel) sa vďaka
vysoko modernému strojovému parku vyrábajú a balia naše dielenské zariadenia s
vysokou presnosťou. Na základe pravidelných kontrol kvality môžeme ako výrobca
s čistým svedomím poskytovať záruku počas celých 5 rokov.

VEDENIE FIRMY FRIEDRICH KÜPPER GMBV. V TRETEJ GENERÁCII
Peggy Küpper-Kies, Matthias Kies

Každý deň pracuje fundovaný tím kvalifikovaných a angažovaných odborníkov na
tom, aby ste boli so službami a spoľahlivosťou výrobkov spokojní. Presnejšie povedané, robíme všetko svedomito a naozaj od srdca. Pre nás to nie sú len prázdne
slová, ale samozrejmosť.
PRODUKČNÝ TÍM BERLINGEN

BERLINGEN / EIFEL

BODOVÉ ZVÁRANIE

Bodové zváranie sa používa na presné
spojenie určitých komponentov

DIEROVACIE NÁSTROJE
Vysokokvalitné dierovacie nástroje zaručujú
konzistentnú kvalitu

HRANY

Najmodernejšie ohýbacie centrá v 24-hodinovej prevádzke.

DIEROVANIE
Naše dierovače sú plne automatické a môžu pojať až 36 rôznych
dierovacích nástrojov.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Práškový náter chráni oceľový plech a dodáva mu skvelý vzhľad.

NÁŠ SYSTÉM V SKRATKE
Systém s premyslenými detailmi a príslušenstvom
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Pracovné stoly v 4 šírkach

Modulárny systém

Chytré riešenia rohov

Prepracované riešenia detailov

Naše pracovné stoly sú k
dispozícii v štyroch rôznych
šírkach. Správny model pre
každú miestnosť.

Či už zásuvky alebo
uzamykateľné dvere, vyberte si
požadovaný model z mnohých
možných kombinácií pracovných stolov

V kombinácii s rohovým/spojovacím prvkom možno do rohu
zasunúť vstavanú skriňu. To
veľmi dobre vypĺňa roh.

Sortiment dopĺňajú nielen
priehradky do zásuviek, ale k
dispozícii sú aj dielenské vozíky
a bočný stolík na kolieskach.

PODROBNOSTI O NAŠOM VYBAVENÍ
PRACOVNÁ DOSKA
Masívne bukové dosky s hrúbkou 30 mm
z tuzemskej ťažby. Špeciálna úprava proti
deformácii. Prírodný olejový náter zvyšuje
odolnosť proti znečisteniu.
ZÁSUVKA
Zásuvky s vodiacimi kolieskami pre pohodlné
vysúvanie a trvale ľahký chod, vrát. zarážky
proti úplnému vytiahnutiu. Nosnosť 25 kg.

RUKOVÄTE
Solídne držadlá z umelej hmoty spevnené
skleným vláknom s popisovateľnou vložkou sa
postarajú o prehľad a poriadok na pracovisku

DVERE

Uzamykateľné dvere, vrát. náhradného kľúča,
na úschovu hodnotných predmetov a náradia.

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY

Výškovo nastaviteľné nožičky na vyrovnanie
nerovností podlahy (do 2 cm).

Nástenné skrinky v 6 šírkach

Perforované steny s detailným
príslušenstvom

Chytré rohové riešenia

Zverák a príslušenstvo

K dispozícii v šiestich rôznych šírkach. Drobné diely a
dielenské príslušenstvo môžete
prakticky a prehľadne uložiť do
uzamykateľných skriniek.

Perforované steny so systémovými držiakmi umožňujú
rýchly prístup k najbežnejším
nástrojom. Ideálny doplnok k
pracovným stolom a nástenným
skrinkám.

S našou rohovou nástennou
skriňou ideálne vyplníte roh vo
vašej dielni. Tým sa optimálne
využije rohový priestor.

Zverák, pokosová píla a rôzne
príslušenstvo dopĺňajú náš sortiment a pomáhajú vám rýchlo a
efektívne vykonávať prácu.
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PRÁŠKOVÉ
HÄNGESCHRÄNKE
LAKOVANIE
UnsereNaše výrobky sú opatrené práškovou farbou. V porovnaní s bežným mokrým lakovaním má tieto výhody:
 Bez rozpúšťadiel a emisií, preto veľmi šetrný k životnému prostrediu
 Vysoká výťažnosť materiálu, až o 40 % viac
 Lepšia kvalita povrchu, výrazne odolnejší voči nárazom, poškriabaniu a oderu
 Odolnejší voči chemikáliám
 Najmenej dvakrát väčšia vrstva nanesená v jednom pracovnom kroku
 Okamžite zaťažiteľný po vychladnutí povrchu.
Práškové lakovanie je preto oveľa ekologickejšie a odolnejšie ako mokré lakovanie. Epoxidové živice tiež zvyšujú pružnosť náteru. To znamená,
že niektoré komponenty možno dokonca ohýbať bez toho, aby sa povlak odlupoval (ako napríklad pri našich zásuvkách).

SERVISNÉ SLUŽBY

T IP Y, K TOR É
ZN A MEN A J Ú P OR IA Du!OK
A chaos už nebude

Dodacie lehoty!
V danom prípade je tovar na sklade v predajni, inak maximálne 14 dní, i pri vyššie uvedených farebných variáciách.
Dodacia doba pri zvláštnych objednávkach ako špeciálna
výška a kompletne zmontovaný tovar: 28 dní.

Demontovaný stav!
Jednoduchá preprava. Hodí sa i do zúžených priechodov či
dverí. Ľahká montáž s minimálnou potrebou skrutiek.

á
popisovateľné držadl
daniu potrebných vecí
hľa
pracovného stola zabránia
k*
 členenie zásuvie
pracovného materiálu
pre prehľadné usporiadanie
nému*
 police k pracov
ho priestoru
stolu pre oddelenie vnútorné
/dosky s drážkami
 závesné skrinky
h veľkostí na skladovanie
a priehľadnými boxmi rôznyc
delu)
drobností (v závislosti od mo
aviteľné police
 ľubovoľne nast
žné zakúpiť dodatočne)
do závesných skriniek (je mo
hákov
y vrát. štandardných
 dierované sten
islosti od modelu)
na zavesenie náradia (v záv
íslušenstva*
 veľký výber pr
kčné umiestnenie náradia
k dierovaným stenám pre fun



Využite náš montážny servis!
Ponúkame montáž všetkého tovaru podľa priania za poplatok.
Informujte sa u odborných predajcov.

*voliteľné
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mať šanc

PRACOVNÉ
HÄNGESCHRÄNKE
STOLY

Nosnosť do 300 kg!

Všetky položky sa dodávajú v demontovanom stave.
(za príplatok je možná dodávka v montáži)

ŠIROKÝ 60 cm (š. 60 cm | v. 84 cm | h. 60 cm)

š. 60 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

1 uzamykateľné dvere
1 zásuvka ( v. 12 cm)
Č. tov. 12396 (HB-Art. 5045254)

KG

š. 60 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

100 kg

4 zásuvky (v. 12 cm)
Č. tov. 12496 (HB-Art. 5045255)

š. 60 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

1 uzamykateľné dvere
1 zásuvka (v. 12 cm)
s pojazdovým mechanizmom

Č. tov. 12196 (HB-Art. 3205569)

š. 60 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

š. 60 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

1 uzamykateľné dvere
1 otvorená polica

1 uzamykateľné dvere
2 zásuvky ( v. 6,5 cm)

Č. tov. 12096 (HB-Art. 5045252)

Č. tov. 12296 (HB-Art. 8775236

INFO

PRACOVNÉ STOLY SÚ K DISPOZÍCII V
ŠPECIÁLNEJ VÝŠKE (95 cm)
Všetky pracovné stoly sa dodávajú v pracovnej výške 95 cm.
Žiadna vratká skrutkovacia mechanika, ale pevná bočnica, ktorá zaručuje stabilitu a nemennú záťaž.
Na prianie je možné objednať SPODNÚ zásuvku navyše.
(obe možnosti sú spojené s príplatkom)

Nosnosť jednotlivých zásuviek
do 25 kg (rozložené zaťaženie)

Č. tov. 2SW95SC, 3SW95SC, 4SW95SC (HB-Art. 5899138, 5899139, 5900050)
Príplatok za bočnú stenu v závislosti od modelu 2,3 alebo 4 bočné steny

Spodná prídavná zásuvka pre
špeciálnu výšku

84 cm

Štandardná výška 84 cm

95 cm

Špeciálne výšky do 95 cm

60 cm

120 cm

Č. tov. 920-6

Č. tov. 925-6

(HB-Art. 5845635)

(HB-Art. 5845636)

Olej na údržbu pracovných dosiek
Č. tov. 11250 (HB-Art. 10256080)
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PRACOVNÉ STOLY

KG

Nosnosť do 300 kg!

Všetky položky sa dodávajú v demontovanom stave.
(za príplatok je možná dodávka v montáži)

ŠIROKÝ 120 cm (š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm)

š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

1 uzamykateľné dvere
3 zásuvky (v. 12 cm)
1 otvorená polica
Č. tov. 12086 (HB-Art. 5045232)

Výškovo nastaviteľné nožičky (do 2 cm)
na všetkých pracovných stoloch

Základný modul/Klasik

š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

120 cm šírka zapadne do
každej miestnosti. Preto patria
tieto „ klasiky“ stále medzi
najpredávanejšie typy!

2 uzamykateľné dvere
2 zásuvky (v. 12 cm)

š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

6 zásuvky (v. 12 cm)
1 otvorená polica
Č. tov. 12116 (HB-Art. 5045233)

Č. tov. 12056 (HB-Art. 3205558)

š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

2 uzamykateľné dvere
1 zásuvka (v. 12 cm)

1 široká zásuvka (v. 12 cm)
6 zásuvky (v. 12 cm)

2 zásuvky ( v. 6,5 cm)

Č. tov. 12126 (HB-Art. 5045234)

Č. tov. 12256 (HB-Art. 8775234)

š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

1 uzamykateľné dvere
5 zásuvky (v. 12 cm)

4 zásuvky (v. 12 cm)
Priestor na sedenie
Je možné zasunúť dielenský
vozík

Č. tov. 12046 (HB-Art. 3205547)

Č. tov. 12536 (HB-Art. 8670391)

š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

1 uzamykateľné dvere
4 zásuvky (v. 12 cm)
2 zásuvky (v. 6,5 cm)
Č. tov. 12246 (HB-Art. 8382958)
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š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

príklady použitia
Č. tov. 12536 + 12026

PRACOVNÉ
HÄNGESCHRÄNKE
STOLY

KG

Nosnosť do 300 kg!

Všetky položky sa dodávajú v demontovanom stave.
(za príplatok je možná dodávka v montáži)

ŠIROKÝ 170 cm / 240 cm (v. 84 cm | h. 60 cm)

š. 170 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

3 uzamykateľné dvere
3 zásuvky (v. 12 cm)
Č. tov. 12156 (HB-Art. 8382949)

š. 170 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

š. 170 cm | v. 84 cm | h.

1 uzamykateľné dvere

60 cm

6 zásuvky (v. 12 cm)

2 uzamykateľné dvere
6 zásuvky (v. 12 cm)

Č. tov. 12576 (HB-Art. 5045248)

Č. tov. 12176 (HB-Art. 3205570)

š. 170 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

š. 170 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

2 uzamykateľné dvere
5 zásuvky (v. 12 cm)
2 zásuvky ( v. 6,5 cm)

1 uzamykateľné dvere
1 široká zásuvka (v. 12 cm)
3 zásuvky (v. 12 cm)

Č. tov. 12276 (HB-Art. 8775235)

Č. tov. 12036 (HB-Art. 5045238)

Kombinovateľný s dielenským vozíkom 12026

š. 240 cm

š. 240 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

2 uzamykateľné dvere
1 široká zásuvka (v. 12 cm)
5 zásuviek (v. 12 cm)
Č. tov. 12286 (HB-Art. 7873277)

š. 240 cm

š. 240 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

1 uzamykateľné dvere
1 široká zásuvka (v. 12 cm)
8 zásuviek (v. 12 cm)
Č. tov. 12386 (HB-Art. 5845625)
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PRÍSLUŠENSTVO K PRACOVNÝM STOLOM

Všetky položky sa dodávajú v demontovanom stave.
(za príplatok je možná dodávka v montáži)

Vstavaná skrinka

Protišmykové gumené podložky

š. 23 cm | v. 80 cm | h. 47 cm

š. 445 mm | v. 3 mm | h. 435 mm

1 uzamykateľný výsuvný regál
2 odkladacie plochy

pre zásuvky (v.12 cm)
(prac. stoly + prir. stoly)
docieli protišmykový povrch
podklad pre vaše náradie

Č. tov. 12166 (HB-Art. 5045257)

Č. tov. 951 (HB-Art. 5845638)
Nepoužiteľné pri rohových
kombináciách z 240 cm
dielenského pracovného stola
a odkladacieho stolíka

Protišmykové gumené podložky
š. 445 mm | v. 3 mm | h. 445 mm

pre široké zásuvky (v. 12 cm)
(prac. stoly + prir. stoly)
docieli protišmykový povrch
podklad pre vaše náradie
Deliaca priehradka do zásuvky
š. 43,5 cm | v. 6 cm | h. 43 cm

pre zásuvky ( v. 12 cm)
umelá hmota
Č. tov. 955 (HB-Art. 7647459)

Universal
zásuvkyunterteilung

pre zásuvky ( v. 12 cm)
18 boxov v 4 rôznych veľ.
Č. tov. 995 (HB-Art. 8775247)

Č. tov. 950 (HB-Art. 5845637)

Protišmykové gumené podložky
š. 960 mm | v. 3 mm | h. 405 mm

pre plytké zásuvky (v. 6,5 cm)
(prac. stoly + prir. stoly)
docieli protišmykový povrch
podklad pre vaše náradie
Č. tov. 952 (HB-Art. 5845639)

Polica

Pre odkladacie priehradky
s uzamykateľnými dvierkami
vrát. montážneho materiálu
Č. tov. 945 (HB-Art. 8775240)

pre schuko-zásuvku

Lišta na náradie a zásuvky

120 × 15 × 7 cm, zo stabilného
oceľového plechu, s 3-zasuvkovou
lištou (IP44), otvory pre skoro
všetky typy náradia, na ktoré je
prišrubovateľná 120 cm pracovná
plocha

Zadná/bezpečnostná ochrana
pre pracovné stoly

k přisponkování nebo, přišroubování
Č. tov. 977 (HB-Art. 5845642) 60 cm, 1ks
Č. tov. 978 (HB-Art. 5845643) 120 cm, 1ks
Č. tov. 979 (HB-Art. 5845644) 170 cm, 1ks

Č. tov. 981 (HB-Art. 5845645)

Otočná stolička

Rohový/spojovací prvok

výškovo nastaviteľná 54 – 79 cm
plynová pružina
stabilný hliníkový kríž

pre pracovné stoly a pristavovacie
stolíky, vrát. montážneho materiálu
š. 60 cm × h. 60 cm

Č. tov. 70003 (HB-Art. 8846523)

10

Č. tov. 12060 (HB-Art. 3205581)

VYSOKÉ SKRINKY / SKRINKY NA MATERIÁL

KG

Nosnost polic do 75 kg!

ŠIROKÝ 45,5 cm (š. 45,5 cm | v. 180 cm | h. 45 cm)
š. 45,5 cm | v. 180 cm | h. 45 cm

š. 45,5 cm | v. 180 cm | h. 45 cm

1 uzamykateľné dvere
4 police

1 uzamykateľné dvere, 3 police
10 zásuviek (v. 7 cm) s plným výťahom

Č. tov. 70396 (HB-Art. 3395220)

Č. tov. 70796 (HB-Art. 5808263)

š. 45 cm

Police š. 45 cm | h. 38 cm

Univerzálna deliaca priehradka

Vkladacie police pre vysoké skrinky/
skrinky na materiál so šírkou
45,5 cm, vrát. montážneho materiálu

do zásuvky

Č. tov. 910 (HB-Art. 8775237)

13 boxov v 4 rôznych veľkostiach
pre skrinky na materiál, 45,5 cm
Novosť: Zásuvky s plným výťahom

Č. tov. 990 (HB-Art. 8775246)

ŠIROKÝ 91 cm
š. 91 cm | v. 110 cm | h. 45 cm

š. 91 cm | v. 110 cm | h. 45 cm

1 uzamykateľné dvojité dvere
3 police

1 uzamykateľné dvojité dvere
1 police, 10 zásuviek (v. 7 cm)

Č. tov. 71696 (HB-Art. 8382995)

s plným výťahom
Č. tov. 70696 (HB-Art. 8600180)

Novosť: Zásuvky s plným výťahom

Univerzálna deliaca priehradka
do zásuvky
25 boxov v rôznych veľkostiach
pre skrinku na materiál, 91 cm
Č. tov. 985 (HB-Art. 8775245)

š. 90 cm

Novosť: Zásuvky s plným výťahom

š. 91 cm | v. 180 cm | h. 45 cm

1 uzamykateľné dvojité dvere
4 police
Č. tov. 70296 (HB-Art. 3395231)

š. 91 cm | v. 180 cm | h. 45 cm

š. 91 cm | v. 180 cm | h. 45 cm

Police š. 90 cm | h. 38 cm

1 uzamykateľné dvojité dvere
3 police, 10 zásuviek (v. 7 cm)

1 uzamykateľné dvojité dvere
10 zásuviek s plným výsuvom,
3 perforované steny a 2 panely,
každý s 18 boxmi (výsuvné)

Vkladacie police pre vysoké skrinky/
skrinky na materiál so šírkou 91 cm,
vrát. montážneho materiálu

s plným výťahom
Č. tov. 70596 (HB-Art. 3822626)

Č. tov. 915 (HB-Art. 8775238)

Č. tov. 70886 (HB-Art. 5799534)
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ZÁVESNÉ SKRINKY

Všetky položky sa dodávajú v demontovanom stave.
(za príplatok je možná dodávka v montáži)

ŠIROKÝ 40 cm / 60 cm / 80 cm (v. 60 cm | h. 20 cm)
š. 40 cm | v. 60 cm | h. 20 cm

š. 40 cm | v. 60 cm | h. 20 cm

1 uzamykateľné dvere
1 zadná dierovaná stena z oceľ.
plechu, 2 police

1 uzamykateľné dvere
6 boxov 13 × 10 × 5 cm
12 boxov 13 × 13 × 7 cm

Č. tov. 70336 (HB-Art. 5045295)

Č. tov. 70316 (HB-Art. 3205638)

š. 40 cm

š. 60 cm | v. 60 cm | h. 20 cm

1 uzamykateľné dvere
2 police
6 boxov 13 × 10 × 5 cm
Č. tov. 70366 (HB-Art. 5045296)

š. 60 cm

š. 80 cm | v. 60 cm | h. 20 cm

2 uzamykateľné dvere
12 boxov 13 × 10 × 5 cm
24 boxov 13 × 13 × 7 cm
Č. tov. 70226 (HB-Art. 3205649)

š. 80 cm

š. 60 cm | v. 60 cm | h. 60 cm
š. 80 cm | v. 60 cm | h. 20 cm

2 uzamykateľné dvere
2 zadné dierované steny z oceľ.
plechu, 4 police

2 uzamykateľné dvere
4 police
Hĺbka police19 cm

Č. tov. 70126 (HB-Art. 5045297)

Č. tov. 70376 (HB-Art. 8223240)

INFO
 	Perforované

š. 80 cm | v. 60 cm | h. 20 cm

2 uzamykateľné dvere
1 zadná dierovaná stena z oceľ.
plechu, 2 police, 18 boxov
13 × 10 × 5 cm
Č. tov. 70326 (HB-Art. 5045299)

12

zadné panely sa dajú použiť aj v
spojení so systémovými držiakmi na zavesenie
mnohých rôznych nástrojov.

	
Police

majú nosnosť 5 kg (rozložené zaťaženie) a
dajú sa veľmi ľahko výškovo premiestňovať.

ZÁVESNÉ SKRINKY

Všetky položky sa dodávajú v demontovanom stave.
(za príplatok je možná dodávka v montáži)

ŠIROKÝ 120 cm / 160 cm / 240 cm (v. 60 cm | h. 20 cm)
š. 120 cm | v. 60 cm | h. 20 cm

3 uzamykateľné dvere
3 zadné dierované steny z oceľ. plechu
4 police
Č. tov. 70096 (HB-Art. 3205592)

š. 120 cm

š. 120 cm | v. 60 cm | h. 20 cm

š. 39 cm | h. 14 cm

3 uzamykateľné dvere
2 zadné dierované steny z oceľ. plechu
2 police
18 boxov 13 × 10 × 5 cm

Vkladacie police vhodné pre
všetky závesné skrinky s
dierovanou stenou, skrutkovacie.

Č. tov. 70196 (HB-Art. 5045300)

(HB-Art. 5799535)

Č. tov. 931 (Sada 2 ks)

š. 160 cm | v. 60 cm | h. 20 cm

2 uzamykateľné dvere
4 zadné dierované steny z oceľ. plechu
4 police
tienidlo pre žiarivku
Č. tov. 70406 (HB-Art. 3205605)

š. 160 cm

š. 240 cm

š. 240 cm | v. 60 cm | h. 20 cm

4 uzamykateľné dvere
4 zadné dierované steny z oceľ.
plechu, 4 police

12 boxov 13 × 10 × 5 cm
24 boxov 13 × 13 × 7 cm
tienidlo pre žiarivku
Č. tov. 70186 (HB-Art. 3865259)
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SKRINKA

Všetky skrinky sa dodávajú kompletne zmontované.

Skrinka, dvojdverová

Skrinka, 4-dverová

Skrinka 20-dverová

2 tyče na oblečenie, každá s 3
háčikmi, 2 uzamykateľné dvere
s vetracími otvormi, výškovo
nastaviteľné nožičky.

4 uzamykateľné dvere s vetracími otvormi, 3 háčiky na kabáty
v každej priehradke, výškovo
nastaviteľné nožičky

20 uzamykateľných priehradiek,
výškovo nastaviteľné nožičky.

š. 60 cm | v. 180 cm | h. 48 cm

š. 60 cm | v. 180 cm | h. 35 cm

Č. tov. 70776 (HB-Art. 10178320)

Č. tov. 70726 (HB-Art. 10256074)

š. 50 cm | v. 180,5 cm | h. 25 cm
Č. tov. 70736 (HB-Art. 10256077)

Dodacia
lehot a
4 – 6 týždň

ov

Skrinka na čistenie, skrinka pre
motocyklistov a skrinka na e-bike.

Ideálne na čistiace prostriedky a čistiace
pomôcky. Ideálne aj pre prilby, motocyklové
bundy a batérie pre e-biky s prilbami a
príslušenstvom! Výškovo nastaviteľné nožičky
š. 80 cm | v. 180 cm | h. 48 cm
Č. tov. 70716 (HB-Art. 10256079)

DIELENSKÝ VOZÍK A PRÍSLUŠENSTVO
š. 50 cm | v. 76 cm | h. 47 cm
160 kg

1 uzamykateľné dvere
2 zásuvky (v. 9,5 cm)

hodí sa do
priestoru na
sedenie pre
12536 a 12036

1 protišmyková gumová podložka
Č. tov. 12026 (HB-Art. 5045273)

Deliace priehradky do zásuviek
š. 52,8 cm | v. 5 cm | h. 39,8 cm

vhodný pre všetky zásuvky dielenského vozíka 12680, veľmi stabilný a
vysokohodnotná umelá hmota
Č. tov. 949 (HB-Art. 5845917)

š. 72,5 cm | v. 93 cm | h. 46,5 cm

Č. tov. 12680 (HB-Art. 5693495)

Protišmykové gumené podložky

5 malé zásuvky (5,5 cm)
1 stredná zásuvky (12,5 cm)
1 vel‘ké zásuvky (19,5 cm)
vhodný k dielenskému vozíku 12680 a všetkým
Küpper dierovým stenám s kľúčovým dierovaním

š. 532 mm | v. 3 mm | h. 398 mm

pre zásuvky vozíka 12680
Č. tov. 958 (HB-Art. 5859310)



Pridržiavač roľky papiera s
odkladacou priečkou

Šírka rolky 100 cm

š. 27 cm | v. 22 cm | h. 23cm

Šírka 100 cm, dĺžka 10 m, hrúbka 3 mm,
izolačné, odolné voči poveternostným
vplyvom, vodotesné. Môže sa používať v
interiéri aj exteriéri.

Č. tov. 9009 (HB-Art. 5845918)
2

210 kg


Odkladací box alebo odpadový box
š. 26,5 cm | v. 22 cm | h. 15,5cm
Č. tov. 7230 (HB-Art. 5859301)
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celú rolku

Č. tov. 957-R (HB-Art. 6819332)
Cena za celú rolku

DIEROVANÉ STENY + PRÍSLUŠENSTVO
š. 120 cm

Č. tov. 70100
(HB-Art. 3205616)

š. 120 cm | v. 60 cm

vč. 12 štandardných háčikov

3-dielna à 40 cm
euro - dierovaná
vč. 12 štandardných háčikov

6 ks L 60 mm
6 ks L 80 mm

Č. tov. 70100 (HB-Art. 3205616)

š. 60 cm

š. 60 cm | v. 60 cm

1 diel á 60 cm / kľúčová dierka,
možno sklopiť ako rohové riešenie
(pri použití 2 perforovaných stien)

š. 40 cm

š. 40 cm | v. 60 cm

3-dielna à 40 cm
euro - dierovaná
Č. tov. 70300 (HB-Art. 5045302)

Č. tov. 70305 (HB-Art. 6606774)

Kovová lišta pre prehľadné boxy
š. 120 cm | v. 14 cm | h. 10 cm

18 boxov 13 x 10 x 5 cm
Č. tov. 13042 (HB-Art. 5045303)

Kov

š. 120 cm | v. 60 cm 3-dielna à 40 cm š. 40 cm | v. 60 cm 3-dielna à 40 cm

Odkladací box alebo odpadový box

6 boxov 13 x 10 x 5 cm
12 boxov 13 x 13 x 7 cm
30 boxov 13 x 18 x 9 cm

š. 26,5 cm | v. 22 cm | h. 15,5 cm

6 boxov 13 x 10 x 5 cm
12 boxov 13 x 13 x 7 cm
Č. tov. 13072 (HB-Art. 5045304)

Č. tov. 13062 (HB-Art. 5045306)

vhodný k dielenskému vozíku
12680 a všetkým Küpper dierovým
stenám s kľúčovým dierovaním
Č. tov. 7230 (HB-Art. 5859301)

Kov

Pridržiavač roľky papiera s
odkladacou priečkou
š. 27 cm | v. 22 cm | h. 23 cm

vhodný k dielenskému vozíku
12680 a všetkým Küpper dierovým
stenám s kľúčovým dierovaním
Č. tov. 9009 (HB-Art. 5845918)

Kov

Kov

Kov

Kov

270 × 60 mm

540 × 60 mm

550 × 155 mm

125 × 255 mm

Univerzálny držiak nástrojov, krátky, na naskrutkovanie na perforovanú stenu. Pre mnohé bežné
nástroje - kov s čiernym práškovým náterom

Univerzálny držiak nástrojov, dlhý, na naskrutkovanie na perforovanú stenu. Pre mnohé bežné
nástroje - kov s čiernym práškovým náterom

Polička na priskrutkovanie na perforovanú stenu
- kov s čiernym práškovým náterom

Držiak kľúčov na naskrutkovanie na perforovanú
stenu - kov s čiernym práškovým náterom

Č. tov. 98909 (HB-Art. 6245766)

Č. tov. 98906 (HB-Art. 6245763)

Č. tov. 98907 (HB-Art. 6245764)

Č. tov. 98908 (HB-Art. 6245765)
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PRÍSLUŠENSTVO
HÄNGESCHRÄNKE
PRE DIEROVANÉ STENY (Plast / kov)

Nástenné háky Štandard

1 súprava = 6 veľ. + 6 malých
háčikov/pozinkovaných
2

Č. tov. 72000 (HB-Art. 5091685),

1 súprava
Lišta na náradie

priemer 1 cm, 39,3 × 7 cm

1

Č. tov. 7215 (HB-Art. 6166491)

na nožnice, brúsne kotúče, kľúče,
závit.želiezka na lepiace pásky,
ochranné okuliare atď

3

na lepiace pásky, závit. želiezka
na krúžky, kľúče, brúsne kotúče
na nožnice atď.

Č. tov. 7201-1 (HB-Art. 3205650)

Č. tov. 7202-1 (HB-Art. 3205683)

30 mm, 5 ks.

30 mm, 5 ks.

Č. tov. 7201-3 (HB-Art. 3205672)

60 mm, 5 ks.

6

Č. tov. 7202-3 (HB-Art. 3205707)

60 mm, 5 ks.

8

5

zavesenie drobností v plast.
škatuľkách

na kladivá atď.

dĺžka háčikov 60 mm
vzdialenosť 35 mm

	dĺžka háčikov 75 mm
vzdialenosť 11 mm

Č. tov. 7204 (HB-Art. 3205729), 4 ks.

	Č. tov. 7203 (HB-Art. 3205718),

4 ks.
11
9

10

na kliešte, nožnice, káblové
svorky

	dĺžka háčikov 35 mm
vzdialenosť 35 mm
	Č. tov. 7205 (HB-Art. 3205730),

4 ks.
11

13
15

16

na skrutkovače, pilníky, dláta,

držiaky na očkové a vidlicové

šidlá, rezné nástroje

kľúče, oblúkové píly

Č. tov. 7207-1 (HB-Art. 3205752)

držiak

13 mm, 5 ks.

Č. tov. 7206 (HB-Art. 3205741)

	Č. tov. 7207-2 (HB-Art. 3205763)
18 mm, 5 ks.

75 × 125 mm, 1 ks.

	Č. tov. 7207-3 (HB-Art. 3205774)

23 mm, 5 ks.
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PRÍSLUŠENSTVO PRE DIEROVANÉ STENY (Plast / kov)
HÄNGESCHRÄNKE

na klince, háky, skrutky,
príchytky, matice, nity,
podložky tvaru U

na klince, háky, skrutky, príchytky,
matice, nity, podložky tvaru U

	Č. tov. 7208 (HB-Art. 3205785)

55 × 125 mm, 1 ks.

Č. tov. 7209 (HB-Art. 3205796)

55 × 125 mm, 1 ks.

17

16

na bity, nadstavce, imbusy,
23 nástrčkových dier s veľkosťou 1,9 – 6,4 mm
Č. tov. 7210 (HB-Art. 3205809)

55 × 125 mm, 1 ks.
18

na jamkovače, priebojníky,
rúrkové kľúče, 12 nástrčkových
dier s veľ. 16,4 mm

na ceruzky, dláta, rycí nástroj,
rezačku na sklo, skladacie pravidlo

	Č. tov. 7211 (HB-Art. 3205810)

30 mm, 2 ks.

Č. tov. 7212 (HB-Art. 3205821)

55 × 125 mm, 1 ks.

19

20

stabilný plast, nastaviteľná,

Univerzálna lišta pre všetky bežné vitrí-

ľahko zavesiteľná na

ny. Vhodné pre perforované steny alebo

dierovanú stenu

nástenné skrinky Küpper.

	Č. tov. 931 (HB-Art. 5799535)

Nastaviteľné kedykoľvek!

39,3 × 13,8 cm, 2 ks.

	Č. tov. 7216 (HB-Art. 6166492)

39,3 × 1,5 cm, 1 ks.
22

21

Aj na montáž na stenu!

Držiak pre zásuvky vrátane 5
svoriekna upernenie Kábla

Držiak na tablet a mobilný
telefon. Obsahvje 3 svorky na
upernenie Kábla

	Č. tov. 7217 (HB-Art. 10256078)
160 × 55 mm, 1 buc.

	Č. tov. 7218 (HB-Art. 10256075)

80 × 65 mm

23

24
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ZVERÁKY
HÄNGESCHRÄNKE
PROFESIONÁLNY
Č. tov. 1010 (HB-Art. 6416262

Č. tov. 1012 (HB-Art. 6416264)

Šírka čeľustí 100 mm
Upínacia šírka 100 mm
Upínacia hĺbka 65 mm
Nákova 60 × 60 mm

Šírka čeľustí 150 mm
Upínacia šírka 150 mm
Upínacia hĺbka 90 mm
Nákova 85 × 85 mm

Č. tov. 1011 (HB-Art. 6416263)

Č. tov. 1014 (HB-Art. 6416265)

Šírka čeľustí 125 mm
Upínacia šírka 125 mm
Upínacia hĺbka 75 mm
Nákova 75 × 75 mm

Nastavenie výšky s plynovov
pružinov párovanie art. 1011
otočný o 360°
výškové nastavenie o 240 mm
Váha ca. 12,2 kg
Pre 125 mm zverák

Zveráky profesionálny, kovaný, v 3 veľkostiach

Masívne oceľové vyhotovenie, veľká nákova, vyfrézované zuby pre pevné prichytenie materiálu, tvrdené ceľové čeľuste/upínacie čeľuste
rúrky, dve skrutky na nastavenie vedenia

PRÍSLUŠENSTVO + NÁRADIE

Č. tov. 960 (HB-Art. 8775241) 60 x 60 cm

Č. tov. 941 (HB-Art. 7078431)

Č. tov. 14055 (HB-Art. 7666533)

Č. tov. 965 (HB-Art. 8775242) 120 x 60 cm

Nôžky pre dielensky stôl, zvárané,
zo štvorhrannej trubky, k vlastnému
postaveniu dielenského stola ca.
84×58 cm (bez pracovnej dosky)

120 × 60 cm
Pracovná doska s pravou drevenou
bukovou dyhou 1 mm, umývateľne
lakovaná, 30 mm hrubá

Č. tov. 970 (HB-Art. 8775243) 170 x 60 cm
Č. tov. 975 (HB-Art. 8775244) 240 x 60 cm

Masívne bukové dosky s hrúbkou 30
mm z tuzemskej ťažby
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PRESNÉ POKOSOVÉ PÍLY

Všetky píly sa dodávajú čiastočne zmontované

PERFEKh. III, Č. tov. 3332 (HB-Art. 3869514)
Technické dáta:

Šírka rezu pri 90°
Šírka rezu pri 45°
Výška rezu
Dĺžka stola
Dĺžka listu

160 mm
100 mm
120 mm
400 mm
550 mm

Uholník s rastrom pri 90°/45°/36°/30°/22,5°
Uholník s aretovacou maticou a postupným nastavením
· univerzálny pílový list
· nastavenie hĺbky rezu
· nastaviteľná dĺžka dorazu
PERFEKh. „S“, Č. tov. 3030 (HB-Art. 3869515)
Technické dáta:

Šírka rezu
Šírka rezu pri 90°
Šírka rezu pri 45°
vert. výška rezu pri 45°
Dĺžka stola
Dĺžka listu

190 mm
160 mm
120 mm
105 mm
600 mm
620 mm

Uholník s rastrom:
· vertikálne 90/45/30º (pri Duali tiež 22,5º)
· horizontálne 90/45/36/30/22,5º

Uholník s aretovacou maticou a postupným nastavením:
vertikálne, resp. horizontálne 45/90/45º
· rámová pila a univerzálny pílový list
· nastaviteľná dĺžka dorazu
· dva zaisťovacie držiaky materiálu

Univerzálny pílový list

na drevo, ľahký kov, plast, 14 zubov/palec, tvrdené zuby
550 mm Č. tov. 603 (HB-Art. 7041368)

na Č. tov. 3332 „PERFEKT. III“
620 mm Č. tov. 665 (HB-Art. 5845633)

na Č. tov. 3030 „PERFEKT. S“
Metall-Sägeblatt

22 zubov/palec, HSS, zvlnené ozubenie
550 mm Č. tov. 303 (HB-Art. 7041369)
na Č. tov. 3332 „PERFEKT. III“
620 mm Č. tov. 335 (HB-Art. 5845630)
na Č. tov. 3030 „PERFEKT. S“
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Naša moderná výroba s výrobou a skladom sa nachádza
v krásnom regióne Eifel. Na tomto mieste pôsobíme od
polovice 70. rokov 20. storočia. Spoločnosť bola založená v
Remscheide v roku 1869. Z priestorových dôvodov došlo k
premiestneniu do Eifelu (Nemecko).

ZISTIŤ VIAC?
Pozrite si naše video na
YouTube o vybavení dielne!

DE 01 / 2022

Pečiatka odborného predajcu

Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Nemecko
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Fon +49 (0) 65 91 – 95 42 0
Fax +49 (0) 65 91 – 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

