
dámské pracovní rukavice EXTOL Lady 
s gelovými nalepovacími nehty

vysoký lesk a třpyt, přirozený vzhled

vhodné pro každý druh práce

většinou k jednorázovému použití

08
Nářadí pro ženy (354-361)  



(Zbytecnosti         nevedeme.)

aku a elektrické nářadí 356

sady nářadí 358

drobné nářadí 360
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STrana 356

aku STrOjE

baterie 12V Li-ion 
kapacita baterie 1300mAh 
otáčky I. 0-400/min, II. 0-1500/min 
L/P chod ano 
rychloupínací hlava polokovová 3/8“ 
průměr vrtáku 0,8-10mm 
stupňů utah. momentu 21+vrtání 
max. kroutící moment 18Nm 
nabíjení baterie cca 4-5h 
příslušenství držák na bity, vrtáky 1-2-3-4-5-6mm, bity (-) 5mm, PH 1-2, PZ 2, HEX 5,  
 T20, sada 12ks 
v kufru ano 
hmotnost s baterií 1kg

402400D náhradní nabíječka, pro baterie vyrobené 2020 a později 
402401E náhradní baterie 12V

2x

Li-ion
1x

vrtací šroubovák aku, růžový, 12V Li-ion, 
1300mah, v tašce

Praktický a lehký vrtací aku šroubovák je určen k dotahování a povolování šroubů 
či vrutů, dále k vrtání do dřeva, kovu a plastů. Sada dále obsahuje pouzdro s vrtáky 
a bity a všechno nářadí a příslušenství je uloženo v příjemné a pevné textilní tašce 
s organizérem. Díky Li-ion akumulátoru je možné šroubovák kdykoliv dobíjet, aniž 
by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion akumulátor ztrácí energii vlivem 
samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý. 

402401 

1 314,05 1 590,-
--/--  

402402A náhradní nabíječka

2x

Li-ion

vrtací šroubovák aku, růžový, 12V Li-ion, 
1500mah

Praktický a lehký vrtací aku šroubovák je určen k dotahování a povolování šroubů či vrutů, dále k vrtání 
do dřeva, kovu a plastů. Na vrtačce je moderní sklíčidlo s aretací, které lze utahovat a povolovat jednou 
rukou. Dvourychlostní převodovka umožňuje mít maximální výkon v celém rozsahu otáček. Přiložená sada 
šroubovacích bitů obsahuje bity často používané při skládání nábytku, takže se do něj můžete hned pustit. 
Při skládání nábytku také využijete 19 stupňů nastavení kroutícího momentu, aby se vám nestalo, že by se 
nějaký vrut začal volně protáčel ve vyvrtané díře. Vrtačka spolu s příslušenstvím je uložena v pěkné a pevné 
dárkové krabici. Díky Li-ion akumulátoru je možné šroubovák kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala 
kapacita akumulátoru. Li-ion akumulátor ztrácí energii vlivem samovybíjení velmi pomalu a vydrží dlouho 
nabitý a připravený k použití. 

402402 

1 198,35 1 450,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

baterie 12V Li-ion 
kapacita baterie 1500mAh 
otáčky I. 0-375/min, II. 0-1400/min 
L/P chod ano 
rychloupínací hlava polokovová 3/8“ 
průměr vrtáku 0,8-10mm 
stupňů utah. momentu 19+vrtání 
max. kroutící moment 25Nm 
nabíjení baterie cca 2h 
příslušenství držák na bity, vrtáky 1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6mm, bity (-) 5mm, PH 1-2, HEX 5,  
 TORX 20, sada 13ks
v kufru  
hmotnost s baterií 0,9kg

příjemná textilní taška s organizérem 
a vyjímatelnou vložkou

velká sada vrtáků a bitů dovoluje 
okamžitě začít pracovat

nízká hmotnost, 
ergonomický tvar 
a vyvážení aku 
šroubováku činí práci 
příjemnější a méně 
únavnou

nízká hmotnost, 
ergonomický tvar 
a vyvážení aku šroubováku 
činí práci příjemnější 
a méně únavnou

dvourychlostní převodovka 
umožňuje nastavit 
odpovídající otáčky pro 
konkrétní druh práce

sklíčidlo s aretací 
pro snadnou 
výměnu nástrojů

integrovaná baterie

integrovaná LED 
svítilna usnadní 
práci v tmavých 
prostorách

integrovaná LED svítilna 
usnadní práci v tmavých 
prostorách

magnetická plocha pro zásobu vrutů

velká sada vrtáků a bitů dovoluje 
okamžitě začít pracovat

dvourychlostní převodovka 
umožňuje nastavit 
odpovídající otáčky pro 
konkrétní druh práce
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STrana 357

ELEkTrické nářadí

pistole tavná lepící,  
∅ 7,2mm, 25W, růžová

Lepící tavná pistole 
je určena k rychlému 
slepení papíru, korku, 
dřeva, kůže, textilie, 
umělé hmoty, keramiky 
atd. Páčka mechanického 
posuvu umožňuje 
citlivé, plynulé a přesné 
dávkování roztaveného 
lepidla na požadované 
místo.

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 25W 
max. příkon 70W 
∅ tavné tyčinky 7,2mm 
lepící kapacita 4,5g/min 
doba aktivace 3-5min 
teplota lepeni 200°C 
lepené materiály plasty, keramika, kůže, karton,  
 dřevo, některé druhy kovů 
hmotnost 78g

422003 

128,10 155,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

pistole tavná lepící,  
∅ 11mm, 40W, růžová

Lepící tavná pistole 
je určena k rychlému 
slepení papíru, korku, 
dřeva, kůže, textilie, 
umělé hmoty, keramiky 
atd. Páčka mechanického 
posuvu umožňuje 
citlivé, plynulé a přesné 
dávkování roztaveného 
lepidla na požadované 
místo.

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 40W 
max. příkon 100W 
průměr tavné tyčinky 11-11,5mm 
lepící kapacita 10g/min 
doba aktivace 5-7min 
teplota lepeni 200°C 
lepené materiály plasty, keramika, kůže, karton, 
 dřevo, některé druhy kovů 
hmotnost 160g

422004 

185,95 225,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

pistole tavná lepící, květinová, ∅ 11mm, 40W

Lepící tavná pistole je určena k rychlému slepení papíru, 
korku, dřeva, kůže, textilie, umělé hmoty, keramiky atd. Páčka 
mechanického posuvu umožňuje citlivé, plynulé a přesné 
dávkování roztaveného lepidla na požadované místo.

napětí/frekvence 230V/50Hz 
příkon 40W
max. příkon 100W 
∅ tavné tyčinky 11-11,5mm 
lepící kapacita 10g/min. 
doba aktivace 3-5min 
teplota lepeni 200°C 
lepené materiály plasty, keramika, kůže,  
 karton, dřevo, některé druhy kovů 
hmotnost 225g

422100 

219,01 265,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

určeno pro jemné a detailní 
práce, kdy je nutné používat 
menší množství lepidla
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STrana 358

Sady nářadí

3m 3 m × 16 mm

200 g

180 mm

18 mm

125 mm

120 mm

1,5-2-2,5-3- 
4-5-6 mm

150 mm

50 mm

25 mm

300 mm

L 25mm

PH0-1-2
PZ0-1-2-2-3

SL 3-4-5-6 mm

 HEX 3-4-5-6 mm
 T 10-15-20-25

 1/4"

1/4“

obj.č.  popis bez DPH S DPH

sada nářadí 68ks

Univerzální sada navržená pro dívky, ženy a dámy, se kterou Vás nic 
nezaskočí. Kdykoli budete potřebovat něco přeměřit, zašroubovat, 
povolit či utáhnout, uříznout, vyvážit, zatlouct či natřít, slepit, na 
něco si posvítit, anebo si třeba ustříhnout růži v zahradě, tahle sada 
v elegantním měkkém kufříku vám bude vždy po ruce – a Vy budete 
naprosto nezávislá!

6593 3/8  1 479,34 1 790,-1/4“

402403A náhradní nabíječka 
402403B náhradní baterie 12V

2x
Li-ion

1 h

vrtací šroubovák aku s příklepem, růžový, 12V Li-ion, 2000mah, v kufru s nářadím, sada 27ks

Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací aku šroubovák s příklepem je určen k dotahování a povolování šroubů či vrutů, dále 
k vrtání do dřeva, kovu a plastů. Díky příklepu lze také použít pro vrtání do cihlové zdi. Srdcem vrtačky je vysoce výkonný 
motor se spolehlivou a dlouhodobě ověřenou konstrukcí a celokovová převodovka zajišťující bezchybný chod při i vysoké 
zátěži. Díky aretaci sklíčidla lze snadno měnit vrtáky jednou rukou. Osvětlení pracovního prostoru zajišťuje LED světlo ve 
spodní části vrtačky. Vrtačka je uložena v pěkném růžovém kufru spolu s dalším nářadím pro základní práce v bytě. Sada 
obsahuje kladivo se sklolaminátovou rukojetí, 3m svinovací metr, ulamovací nůž, nůžky, štípací a půlkulaté přímé kleště, 
plochý a křížový hodinářský šroubovák, šroubovák pro bity, 12ks sada vrtáků a bitů, 2 pinzety a rukavice. Akumulátor má 
indikátor nabití a díky použité Li-ion technologii je ho možné kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala jeho kapacita. Li-ion 
akumulátor ztrácí velmi pomalu energii vlivem samovybíjení a vydrží dlouho nabitý a připravený k použití. 

baterie 12V Li-ion 
kapacita baterie 2000mAh 
otáčky I. 0-375/min, II. 0-1400/min 
počet příklepů I. 0-5625/min, II. 0-21000/min 
L/P chod ano 
rychloupínací hlava polokovová 3/8“ 
průměr vrtáku 0,8-10mm 
stupňů utah. momentu 19+vrtání 
max. kroutící moment 30Nm 
nabíjení baterie cca 1h 
příslušenství vrtáky 1-2-3-4-5-6mm
 bity (-) 5-6mm, PH 1-2, PZ 1-2
 sada 12ks 
v kufru ano 
hmotnost s baterií 1,1kg

402403 

1 809,92 2 190,-
objednací číslo

cena bez DPH/s DPH

--/--  

sada vrtáků a bitů

nářadí pro 
domácnost

LED osvětlení

sklíčidlo s aretací

vrtání s příklepem

dvourychlostní 
převodovka
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STrana 359

obj.č.  popis bez DPH S DPH
1/4”

1/4”

sada nářadí 39ks

obj.č.  popis bez DPH S DPH
1/4”

1/4”

sada nářadí 24ks

6595 5/20  409,09 495,-1/4“

6,5×100 mm
PH2×100 mm

2,5×50 mm
PH00×50 mm

300g

160 mm

18 mm

2 m×8 mm

1,5-2-2,5-3-4- 
5-6-8-10mm

 1/4“

1/4“

5-6-7-8-10-12-13-14mm

50mm

1/4“ 45 zubů

100-250 V

1/4“
L 25mm

PH0-1-2

PZ0-1-2

3-4-5-6mm

6596 3/10  752,07 910,-1/4“

Sady nářadí

1/4“

160 mm

160 mm

2 m×8 mm

pinzeta

baterka

2,5×50 mm

PH00×50 mm

 1/4“

1/4“

6-8-10-13mm

adaptér na 1/4“ hroty

1/4“
L 25mm

PH0-1-2

PZ0-1-2

3-4-5-6mm

 1/4" |  1/4"

obj.č.  popis bez DPH S DPH
1/4” 1/4”

sada nářadí 47ks

L 25mm

PH0-1-2
PZ0-1-2

SL 3-4-5-6 mm

1/4“
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6590 4/8  950,41 1 150,-1/4“

1,5-2-2,5-3- 
4-5-6 mm

45 T

5-6-7-8-9-10-12 
13-14 mm

 50 mm

 1/4"

300 g

3m

3 m × 16 mm

115 mm

160 mm

 PH2 × 100 mm

18 mm

10× 18 mm



STrana 360

elektrické nářadí

obj.č.  popis bez DPH S DPH

metr svinovací

3193 12/60  85,12 103,-3m, š. pásku 16mm

obj.č.  popis bez DPH S DPH

rukavice zahradní nylonové 
polomáčené v nitrilu

vrstva nitrilu na dlaních 
a prstech zvyšuje 
odolnost rukavic

obj.č.  popis bez DPH S DPH

rukavice z polyesteru s PVc terčíky 
na dlani

99719 24/120  16,53 20,-velikost 7“ 8856669 12/60  42,15 51,-velikost 7“
obj.č.  popis bez DPH S DPH

nůž ulamovací celokovový 
s výztuhou

80059 12/72  79,34 96,-18mm, Auto-lock

obj.č.  popis bez DPH S DPH

HCS

nůžky zahradnické

9272 5/20  160,33 194,-170mm,  
na stříhání rostlin do průměru 15mm

obj.č.  popis bez DPH S DPH

Li-ion

baterie akumulátorová

obj.č.  popis bez DPH S DPH

Li-ion

Baterie akumulátorová, 12V Li-ion

402403B --/--  404,96 490,-2000mAh,  
pro 402403

obj.č.  popis bez DPH S DPH

svítilna halogenová

obj.č.  popis bez DPH S DPH

metr svinovací 

novinka

novinka

obj.č.  popis bez DPH S DPH

INOX

nůžky nerezové 

obj.č.  popis bez DPH S DPH

kleště kombinované 

novinka

novinka
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402401E --/--  504,13 610,-12V Li-ion, 
1300mAh, pro 402401, 
nabíjet nabíječkou 402400D

3172L 24/120  37,19 45,-3m, š. pásku 16mm
3171L 24/120  37,19 45,-2m, š. pásku 8mm

43149L 24/120  37,19 45,-baterie 2x1,5V  
typ AA, baterie nejsou součástí

7006L 6/30  103,31 125,-160mm
9104L 10/50  45,45 55,-celková délka 

210mm
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elektrické nářadí

obj.č.  popis bez DPH S DPH

Li-ion

USB

čepice s čelovkou 4x45lm, uSB nabíjení, růžová

43193 6/24  223,14 270,-univerzální 
velikost, 4x45lm LED, Li-ion 300mAh, 
3 módy světla: 100%-75%-50%, čas 
svícení: 100min-150min-4h, USB 
nabíjení: 2,5h, hmotnost s baterií 88g

světlo lze jednoduše 
vyjmout a čepici 
vyprat

pro vaši 
bezpečnost 
má čepice 
vzadu 
odrazku

snadné 
dobíjení přes 
USB

obj.č.  popis bez DPH S DPH

Li-ion

USB

čepice s čelovkou 4x45lm, uSB nabíjení, fluorescentní 
žlutá

43194 6/24  223,14 270,-univerzální 
velikost, 4x45lm LED, Li-ion 300mAh, 
3 módy světla: 100%-75%-50%, čas 
svícení: 100min-150min-4h, USB 
nabíjení: 2,5h, hmotnost s baterií 88g

pro vaši bezpečnost 
má čepice vzadu 
odrazku

snadné dobíjení 
přes USB

světlo lze jednoduše 
vyjmout a čepici vyprat

obj.č.  popis bez DPH S DPH

světle šedá s bambulí

obj.č.  popis bez DPH S DPH

tmavě modrá /fialová s bambulí

obj.č.  popis bez DPH S DPH

Li-ion

čepice s čelovkou 4x45lm, uSB nabíjení, světle šedá/
růžová, oboustranná

obj.č.  popis bez DPH S DPH

Li-ion

čepice s čelovkou 4x45lm, uSB nabíjení, černá se 
třpytkou a bambulí

snadné dobíjení 
přes USB

snadné dobíjení 
přes USB

snadné dobíjení 
přes USB

pro vaši bezpečnost 
má čepice vzadu 
odrazku

světlo lze jednoduše 
vyjmout a čepici 
vyprat

světlo lze jednoduše 
vyjmout a čepici 
vyprat

světlo lze jednoduše 
vyjmout a čepici 
vyprat

snadné dobíjení 
přes USB

pro vaši bezpečnost 
má čepice vzadu 
odrazku

světlo lze jednoduše 
vyjmout a čepici 
vyprat
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43196 6/24  268,60 325,-univerzální 
velikost, 4x45lm LED, Li-ion 300mAh, 
3 módy světla: 100%-75%-50%, čas 
svícení: 100min-150min-4h, USB 
nabíjení: 2,5h, hmotnost s baterií 123g

43197 6/24  243,80 295,-univerzální 
velikost, 4x45lm LED, Li-ion 300mAh, 
3 módy světla: 100%-75%-50%, čas 
svícení: 100min-150min-4h, USB 
nabíjení: 2,5h, hmotnost s baterií 88g

43465 6/24  293,39 355,-4x45lm LED,  
Li-ion 300mAh, 3 módy světla: 100%-
75%-50%, čas svícení: 100min-150min-
4h, USB nabíjení: 2,5h, hmotnost 
s baterií 88g

43466 6/24  309,92 375,-4x45lm LED,  
Li-ion 300mAh, 3 módy světla: 100%-
75%-50%, čas svícení: 100min-150min-
4h, USB nabíjení: 2,5h, hmotnost 
s baterií 88g


