
Užij si to. 
Bezpečně s dárkem od nás!

k označeným
produktům...

elektrická řetězová pila 1800W
eXtoL 
CraFt
****

jj Beznástrojovájvýměnajřetězu
jj Systémjomezeníjzpětnéhojvrhu
jj Automatickéjmazáníjřetězu

1790Kčj
Obj. č. 405610

délka lišty 35cm
řetěz OREGON® 91PJ052X
rychlost řetězu 13,5m/s
objem olejové nádržky 150ml
hmotnost 4,6kg

vrtací kladivo SdS plus, 1050W, 5J
eXtoL 
CraFt
****

jj Projběžnéjvrtáníjajsekáníj
dojbetonujajzdiva,j
osekáváníjobkladůj
čijomítekjapod.

2199Kčj
Běžněj2450jKčj/ Obj. č. 401232

otáčky 900/min
počet příklepů 4000/min
síla úderu 5J
max. vrtání do dřeva 40mm
max. vrtání do betonu 32mm

úhlová bruska ∅125mm, 900W

1050Kčj
Běžněj1180jKčj/ Obj. č. 403126

otáčky 11000/min
hmotnost 1,8kg

ochranné pracovní brýle 
čiré, s UV filtrem, univerzální 
velikost, CE, EN 166

bezkontaktní teploměr

439Kčj
Běžněj490jKčj/ Obj. č. 8831302

rozsah měření -50°až 550°C
přesnost +-1,5 až 3°C

kotouče řezné na kov, 5ks

od69Kčj
Běžněj95jKčj/ Obj. č. 106901–950

115x1,0mm 75,- 125x1,0mm 85,- 
115x1,6mm 69,- 125x1,6mm 79,- 

150x1,6mm 125,- 230x1,9mm 229,-

diamantový řezný kotouč

od85Kčj
Běžněj105jKčj/ Obj. č. 108811–855

různé průměry, segmentové 
a turbo (pro suché a mokré řezání)

nůžky na plastové trubky

od239Kčj
Běžněj285jKčj/ Obj. č. 4775010–11,j8848003

břit z SK5 oceli, na plastové trubky z materiálů PVC, 
PPR, PP, PE, PEX, PB, PVDF apod. ∅ 0–42mm

kleště mini, sada 5ks

379Kčj
Běžněj450jKčj/ Obj. č. 8813030

délka 115–150mm, 
 v nylonovém pouzdru

přímočará pila 570W

999Kčj
Běžněj1150jKčjj
/ Obj. č. 405123

otáčky 800-3000/min
sklon řezu 0-45°
max. prořez dřevo 65mm

tavná pistole na plyn

879Kčj
Běžněj970jKčj/ Obj. č. 8899007

∅11–11,5mm
doba aktivace cca 1,5min
palivo: plyn do zapalovačů

Značkové nářadí za akní ceny!
Akce probíhá od 13. 3. do 4. 4. 2020  Další informace na www.extol.cz
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zahradnické nůžky
eXtoL 

premium
****

jj Lehkéjajdobřejpadnoucíjnůžkyj
zjuhlíkovéjocelijprojsnadnoujj
ajčistoujpráci.

od199Kčj
Běžněj255jKčj/ Obj. č. 8872108/120

délka 205/215mm,
na stříhání větví a rostlin 
do průměru 20mm

nepromokavá plachta, extra silná (200g/m2)

od189Kčj
Běžněj210jKčjj
/ Obj. č. 8878201–211

2x3 m 189,-   3x5 m 459,- 
4x5 m 599,-  4x6 m 679,- 
6x8 m 1349,-

kovový zahradní postřikovač

od219Kčj
Běžněj265jKčj/ Obj. č. 70212/213

s mosaznou tryskou, nastavitelný
různé typy

aku řetězová pila 40v Li-ion, 30 cm
eXtoL 

induStriaL
****

jj Tichá,jlehkájpilajsjvýkonnýmj
bezkartáčovýmjmotoremjajSamsungj
článkyjsjvýbornoujvýdrží.

5790Kčj
/ Obj. č. 8795642

kapacita baterie 2500mAh
délka lišty 305mm
řetěz OREGON® 91PJ045X
nabíjení baterie cca 1-1,5h
hmotnost s baterií 5,9kg

aku nůžky na živé ploty 40v 

4290Kčj
/jObj. č. 8795600

Li-ion baterie s kapacitou 2500mAh
délka lišty na živé ploty 540mm
výdrž v zatížení s přestávkami  
96–170min

aku strunová sekačka 40v Li-ion

4190Kčj
/ Obj. č. 8795610

kapacita baterie 2500mAh
záběr sekání 30cm
teleskopická rukojeť
celková délka 123-154cm
čtyřstupňová sklopitelná hlava
výdrž v zatížení s přestávkami  
57-102min

aku nůžky na trávu a živé ploty s násadou

1349Kčj
Běžněj1490jKčj/ 
Obj. č. 8895602

baterie 7,2V Li-ion, 1500mAh
odnímatelná teleskopická násada
hmotnost 0,7kg

aku vyvětvovací řetězová pila 18v Li-ion

3299Kčj
Běžněj3650jKčj/ Obj. č. 8895640

1500 mAh, lišta 24 cm, násada 260 cm
řetěz OREGON® 080NDEA318

999Kčj
Běžněj1150jKčj/ Obj. č. 6583

sada nástrčných hlavic 45díl.

659Kčj
Běžněj730jKčj/ Obj. č. 8818360

hlavice nástrčné 1/4“ 4–14mm, prodloužené 6–13mm
prodlužovací nástavec 1/4“ 50-100mm
a další

sada nářadí 59ks

hlavice nástrčné 1/4”: 4–13mm, klíče, kleště, kladivo, 
imbusy a další

sada nástrčných hlavic 65díl.

1699Kčj
Běžněj1890jKčj/ Obj. č. 8818370

hlavice nástrčné 1/4“ 4–13mm, E4–10, 1/2“ 14–32mm 
hlavice zástrčné S4–7mm, PH1–3, H3–6mm, T8–40, imbusy aj.

aku šroubovák s příklepem, 18v Li-ion
eXtoL 

induStriaL
****

jj Výkonnýjvrtacíjšroubovákj
sej4pólovýmjmotoremj
ajvyskokýmjkroutícímj
momentem

3199Kčj
Běžněj3590jKčj/ Obj. č. 8791110

kapacita baterie 2000mAh
dvourychlostní 
I. 0-6000/min, II. 0-22500/min
průměr vrtáku 1,5-13mm
stupňů utah. momentu 18+vrtání
max. kroutící moment 40/58Nm
v kufru s příslušenstvím a pouzdrem

el. nůžky na plech 500W

3599Kčj
Běžněj3990jKčj/ Obj. č. 8797205

max. tl. nerez plechu 1,2mm
hliník 2,5mm

horkovzdušná pistole

1249Kčj
Běžněj1390jKčj/ Obj. č. 8794800

příkon 130–2000W, 
teplota 50–650°C plynule 

nastavitelná mikroprocesorem

laserový metr 40m / 5m svinovacíFortum
****

jj Praktickájkombinacejprojkaždýj
typjpráce.
jj nabíjeníjpřesjmikroUSBjkabel.

1249Kčj
Běžněj1390jKčj/ Obj. č. 4780275

rozsah měření: 0,129 - 40m
přesnost laser: +-2mm
baterie Li-ion 3,7V, kapacita 380mAh
výdrž cca 5000 měření na jedno nabití
hmotnost 280g

nastavitelné kleště Fortum Hunter

od359Kčj
Běžněj440jKčj/ Obj. č. 4770201–203

velikosti 185 / 245 / 310 mm

sada očkoplochých klíčů

od949Kčj
Běžněj1050jKč

v kordurovém pouzdru
Obj.č. 6335  21ks 949,-
Obj.č. 6334  25ks 1249,-

CrV

stříkací pistole na barvu

od599Kčj
Běžněj680jKčj/ Obj. č. 412113/114

typ 412113 80W  599,-
typ 412114 110W  679,-

Led reflektor se stojanem

od799Kčj
Běžněj895jKčj/ Obj. č. 43243/44

typ 43243  30W, 3200 lm  799,-
typ 43244  50W, 4500 lm  1099,-

laserový digitální metr

od999Kčj
Běžněj1150jKčj/ Obj. č. 

8820042–43

Obj.č. 8820042  40 metrů   999,-
Obj.č. 8820043  80 metrů   1489,-

pila ocaska 650W

1699Kčj
Běžněj1890jKčj/ Obj. č. 8893600

kmity 800-3000/min
max. řezání dřeva 115mm,
oceli 5mm

míchadlo stavebních směsí 1600W

2699Kčj
Běžněj2990jKčj/ Obj. č. 8890601

dva rychlostní stupně 180-380/300-650/min
pomalý rozběh, konstantní otáčky při zátěži
míchací metla 600 / ∅140 mm

excentrická bruska ∅125mm

1699Kčj
Běžněj1890jKčj/ Obj. č. 8894202

příkon 450W
otáčky 4000-13000/min

pásová bruska 1010W

1679Kčj
Běžněj1860jKčj/ Obj. č. 8894300

regulace rychlosti
brusný pás 533x75mm

sklápěcí přední kryt

úhlová bruska ∅150mm, 1200W

1799Kčj
Běžněj1990jKčj/ Obj. č. 8892018

otáčky 8000/min
hmotnost 3,4kg

ponorné čerpadlo na znečištěnou vodu
eXtoL 
CraFt
****

jj Projčerpáníjčistéjijznečištěnéj
vodyjzjbazénů,jzejstudenjdoj

barelůjajdalšíjvyužitíjnajzahradějj
čijchalupě

od890Kčj
/ Obj. č. 414122/141

typ 414122: 400W  890,-
max. průtok 7500 l/h
max. výtlak 5m

ponorné čerpadlo nerez 1100W

2099Kčj
Běžněj2350jKčj/ Obj. č. 414163

max. průtok 16500 l/h
max. výtlak 11 m +/- 5%
přívodní kabel 10m

ponorné čerpadlo tlakové 1000W

2699Kčj
Běžněj2990jKčj/ Obj. č. 8895008

max. průtok 5500 l/h
max. výtlak 40m

přívodní kabel 10m

typ 414141: 750W  1489,- 1650,-
max. průtok 13000 l/h
max. výtlak 8mDÁREK
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Pro směsi 25-80 kg

Li-ion

10m

Li-ion

Li-ion

Li-ion

1 h

s nylonovým  
pouzdrem

otočná rukojeť

Univerzální 
sada 

do auta 
i domácnosti.

pro čistou  
vodu

pro čistou  
i znečištěnou  

vodu

Pro bezstarostnou práci 
bez obtěžujícího kabelu!

novinka



sprchové hadice / různé typy

od75Kčj
Běžněj99jKčj/ Obj. č. 630224-28

nerezové i PVC
délky 150 a 180 cm

umyvadlová stojánková baterievikinG
***

jj Jednoduchájajúčelnájbateriej
zajvýbornoujcenu.

469Kčj
Běžněj530jKčj/ Obj. č. 65002

chrom
ramínko 9 cm
kartuš 35 mm

sprchová baterie

579Kčj
Běžněj650jKčj/ Obj. č. 65105/06

chrom
rozteč 150 a 100 mm

umyvadlová/dřezová baterie

699Kčj
Běžněj790jKčj/ Obj. č. 65007/08

chrom
rozteč 150 a 100 mm

vanová baterie

739Kčj
Běžněj830jKčj/ Obj. č. 65103/04

chrom
rozteč 150 a 100 mm

jádrová baterie

839Kčj
Běžněj950jKčjj
/ Obj. č. 65110

chrom
rozteč 100mm

sprchové hlavice

od75Kčj
Běžněj99jKčjj
/ Obj. č. 630013–71

jedno- i vícefunkční, různé typy

dílenský multifunkční vysavač 1400W
eXtoL 

premium
****

jj Projpořádnýjúklidjvjdomácnostijijdílně,j
navícjvybavenýjfunkcíjčištěníjfiltruj
ajelektrickoujzásuvkoujprojj
připojeníjdalšíchjspotřebičů.

2790Kčj
/ Obj. č. 8895800

objem nádoby 30l
vodou omyvatelný filtr, systém HEPA
možno i sání za mokra
délka sací hadice 3m
délka přívodního kabelu 6m

vysokotlaký čistič 1800W

3499Kčj
Běžněj3890jKčj/ Obj. č. 8895200

max. přípustný tlak 140bar
pracovní tlak 100bar
průtok vody 6,7l/min
délka tlakové hadice 5m
krytí IPX5
hmotnost 7kg

pás na nářadí

od199Kčj
Běžněj240jKčj/ Obj. č. 8858000/01

typ 8858001  3 kapsy  199,-
typ 8858000  7 kapes  349,-

pájecí trafo pistole 175W

od329Kčj
Běžněj360jKčj/ Obj. č. 9922/23

samostatná  329,-
s příslušenstvím  399,-

polyfúzní svářečka 800W na plast. trubky

949Kčj
Běžněj1050jKčj/ Obj. č. 419312

teplota 0-300°C
nástavce 20, 25 a 32mm

vrtací šroubovák aku, 18v Li-

2199Kčj
Běžněj2450jKčj/ Obj. č. 402440

baterie 18V Li-ion (2x)
kapacita baterie 1500mAh

příklepová vrtačka 750W

1050Kčj
Běžněj1190jKčj/ Obj. č. 401182

otáčky 0-3000/min
počet příklepů 0-48000/min

A kde to všechno (a spoustu dalšího) dostanete?
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se samonasáváním vody 
a šamponováním


