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Svorky

Popis Kód € bez DPH € s DPH

600 x 95mm 149-201 40,00 48,00
1000 x 95mm 149-202 48,08 57,70
1500 x 95mm 149-203 56,16 67,40

Korpusové svorky IGM sú určené pre univerzálne použitie a ich masívnosť je zárukou 
maximálneho stiahnutia. Vodiaca tyč je vyrobená z pozinkovanej ocele ťahanej za studena. 
Vodiaca tyč je výrazne profilovaná, aby minimalizovala prehýbanie. Tvrdené ramená pohybujúce 
sa po vodiacej tyči udržujú konštantný uhol 90°, a to aj pri zaťažení. Patentovaný protišmykový 
systém slúži k pevnému zafixovaniu v potrebne polohe. Rameno so sťahovaním je vybavené 
rukoväťou s možnosťou vyklopenia. Obe ramená sú zakryté plastom, ktorý ich chráni pred 

IGM Masívna korpusová svorka
•  95mm vyloženie z liatiny.  
•  Plochy čeľustí zostávajú po zovretí rovnobežné.  
•  Upínacie plochy s extra veľkými dosadacími plochami.  
•  Patentovaný protišmykový mechanizmus vodiacej tyče.  
•  Výklopná rukoväť pre maximálnu stiahnutie.  
•  Puzdro čeľuste odolné proti lepidlám.  
•  Možnosť využitia tiež pre rozpieraní bez použitia náradia.  
•  Maximálny upínací tlak 400 kg.

Protišmykový 
mechanizmus 
vodiacej tyče

Ľahká 
zmena pre 
rozpieranie

Zabraňujú kontaktu 
obrobku a vodiacej tyče

Čeľuste zostávajú stále rovnobežné

Výklopná 
rukoväť

   SVORKY, MONTÁŽNE POMÔCKY, PRACOVNÉ STOLY

znečistením od lepidla. Veľká sťahovacia plocha ramena zabraňuje poškodeniu povrchov 
sťahovaného materiálu. Podpery na vodiacej tyči udržujú rovinu svorky a sú ideálne pre použitie 
na pracovnom stole. Posuvné rameno je vyberateľné a môžete ho otočiť a svorky použiť pre 
rozpieranie. Korpusová svorka je ideálnym riešením pre profesionálne využitie.
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IGM Korpusové svorky
•  80mm vyloženie z liatiny.  
•  Plochy čeľustí zostávajú po zovrení rovnobežné.  
•  Upínacie plochy s extra veľkými dosadacími plochami.  
•  Kryty čeľustí odolné voči lepidlám.  
•  Možnosť využitia pre rozpieranie.  
•  Maximálny upínací tlak 180 kg.

Korpusové svorky IGM sú určené pre univerzálne použitie. Vďaka ich ľahkosti ich oceníte na menšie a stredné práce v dielni a 
na montáži. Svorky ponúkajú dostatočnú silu, ktorá drží materiál pevne stiahnutý, zatiaľ čo lepidlo tvrdne. Veľký povrch čeľustí 
dokáže rovnomerne rozniesť tlak. Krycie puzdra z polyamidu ochránia čeľuste voči lepidlu stekajúcemu z lepeného dielca. 
Výhoda čeľustí je v tom, že po stiahnutí dielca zostávajú rovnobežné po celej šírke upínacej plochy. Hlava je snímateľná, vďaka 
tomu sa dá svorka použiť k rozvieraniu. Ide o vynikajúcu a pohodlnú svorku s ľahkým až stredným zaťažením. Ich maximálny 
upínací tlak je 180 kg.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

300 x 80mm 149-101 13,20 15,84
600 x 80mm 149-102 14,97 17,97

Čelisti zůstávají 
stále rovnoběžné

G svorka

G svorky z kujnej 
liatiny s vysokou 
odolnosťou.

IGM Fachmann Excentrická 
svorka drevená

Telo svorky z tvrdého 
dreva. Vodiaca tyč z 
pozinkovanej ocele.

Šírka stiahnutia materiálov: 
20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm. 
Hĺbka krku: 11 cm.
Ku glejovaniu a lepeniu líšt a 
hranových olemovaní všetkých typov, 
pre ktoré nie je oceľová svorka pre 
svoju hmotnosť vhodná.

Masívna stolárska svorka 
s profilovanými liatimi 
ramenami s plastovými 
koncovkami a soft-grip 
rukoväťou. Mäkké plastové 
koncovky čeľustí zabraňujú 
poškodeniu povrchu.

Svorka stolárska 
stužovadlo

Rozmery Kód € bez DPH € s DPH

20 x 10 cm 125-282369 9,04 10,85
30 x 12 cm 125-427522 13,47 16,17
50 x 12 cm 125-244946 14,70 17,64
80 x 12 cm 125-456898 18,81 22,58
100 x 12 cm 125-598414 20,54 24,65

Rozmery Kód € bez DPH € s DPH

20 x 11 cm M981-01020 7,31 8,78
30 x 11 cm M981-01030 7,81 9,38
40 x 11 cm M981-01040 8,35 10,02
60 x 11 cm M981-01060 9,47 11,37

Rozmery Kód € bez DPH € s DPH

7,5 cm 125-VC23 4,35 5,22
10 cm 125-VC24 5,24 6,29
15 cm 125-VC26 8,66 10,40

Svorka stolárska stužovadlo 
150x50 mm, sada 2 ks

Svorky s liatinovými čeľusťami a mäkkými plastovými krytmi, 
ktoré zabraňujú otlačeniu povrchu. Rukoväte Soft-grip.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

F svorky 15x5cm 125-590588 7,81 9,38

CMT Čelná svorka
Špeciálna svorka je určená pre 
prácu s prípravkom Pocket-
Pro. Vďaka svorke budete mať 
zaistený dielec počas vŕtania 
alebo skrutkovania k sebe. 
Pre presnú a bezpečnú prácu 
je svorka vybavená dvoma 
tanierovými podložkami, 
ktoré upnú dielec vo väčšej 
ploche. Popis Kód € bez DPH € s DPH

CMT Čelná svorka C99950506 12,24 14,69
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IGM Fachmann Micro/Midi 
Rýchloupínacia svorka

Fachmann svorka je určená 
pre bežné sťahovanie 
materiálov v malých 
dielňach, alebo pre kutilov. 
Ekonomické balenie po 
dvoch kusoch. Možnosť 

IGM Fachmann Rýchloupínacia 
svorka

Profesionálna 
robustná svorka 
Fachmann s upínacou 
silou až 140 kg. 
Možnosť sťahovania a 
rozpínania. Robustné 
plastové čeľuste s 
gumovými koncami.  
Dvojplastové držadlá, 
nešmýkajúce pri 
manipulácii. Vodiaca 
tyč z kalenej ocele.

Rýchloupínacia svorka 150 mm

Jednoduché stiahnutie jednou rukou až do kapacity 
150 mm. Kovová zvierka s mäkkým plastom na dosadacích 
plochách, chráni obrobok pred stopami po zovretí.

Rozmery Kód € bez DPH € s DPH

15 cm M980-03015 16,81 20,18
30 cm M980-03030 17,16 20,60
45 cm M980-03045 17,66 21,20
60 cm M980-03060 19,27 23,13
80 cm M980-03080 22,58 27,10
100 cm M980-03100 27,54 33,05

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Micro 12,5 cm, 2ks M980-01012 6,89 8,27
Midi 15 cm, 2 ks M980-02015 13,77 16,53
Midi 30 cm, 2 ks M980-02030 15,12 18,15
Midi 45 cm, 2 ks M980-02045 17,47 20,97

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Rýchloupínacia svorka 125-633536 7,77 9,33

sťahovania a rozpínania. Robustné plastové čeľuste s 
gumovými koncami. Dvojplastové držadlá, nešmýkajúce pri 
manipulácii. Oceľová kalená vodiaca tyč.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

160 x 60 mm 149-301 23,85 28,62
Plastová podložka 149-302 0,77 0,93

Rýchloupínacia páková svorka IGM je ideálna pre upnutie 
hliníkových vodiacich líšt a k upínaniu materiálu na 
rastrovom pracovnom stole. Ideálny pomocník pre upnutie 
vodiacich líšt od značiek Festool, Makita a ďalších. Upínacie 
rameno, ktorá sa zasúva do lišty má rozmery 12 x 7,4 x 60 
mm. Račňová rukoväť má vynikajúcu účinnosť upnutia a 
extrémne rýchle zovretie. Po zovretí je rukoväť pevná a 
neuvoľňujú ju vibrácie z elektrického náradia.

IGM Rýchloupínacia páková svorka stolná
•  Celokovová konštrukcia.  
•  Určené pre 12 mm drážky.  
•  Určené pre vodiace lišty ponorných píl.  
•  Rýchloupínací račňový systém.  
•  Pevné a stabilné upnutie.

Plastová 
podložka 
pre pákovú 
svorku

Špeciálne kované pevné rameno pre drážky 
12 x 8 mm. Pre bezpečné uchytenie vodiacich líšt 
značiek Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi, atď. 
K upínaniu v profiloch a na pracovné stoly.

Rýchloupínací 
račňový systém

Celokovová 
konštrukcia

Určené pre 
drážky 12 mm

Určené pre vodiace lišty ponorných píl
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Nastaviteľná popruhová svorka, ideálna pre upínanie 
nepravidelného tvaru obrobkov. Rozmery popruhu: 
4 m x 25 mm, minimálna dĺžka steny 6 cm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Svorka na rámy 125-589683 9,50 11,40

PRM 4-8 Sťahovacia 
svorka na rámčeky

Dĺžka nylonovej sťahovacej šnúrky je 2,5 m, počet fixovacích segmentov je 8 ks. Vďaka 
ôsmim oddeleným segmentom sa dá sťahovať až do tvaru osemuholníka, ale aj 
nepravidelných tvarov. Veľkosť fixovacích plôch segmentu je 2x25 mm a šírka je 15 mm.

Minimálna veľkosť strany 
rámčeka: 5 cm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sťahovacia svorka 127-PRM 4-8 8,62 10,35

Svorky na rámy Svorka na rámy 
plastová hobby

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Svorka na rámy kovová 146-1230 27,24 32,69

IGM Sťahovacia svorka na rámy kovová

Maximálny obvod rámu: 3,6 m  
Šírka oceľového pásu: 10 mm  
Výška rohového nylonového segmentu 25 mm  
Hmotnosť 1,1 kg

•  Základňa a rohové segmenty z hliníka.  
•  Výkyvné segmenty z nylonu.  
•  Oceľový sťahovací pás s navijákom.  
•  Docielite vždy presného a pevného spoja.  
•  Tlak je rovnomerne rozložený vo všetkých spojoch.

Sťahovacia svorka na rámy je praktický prípravok pre sťahovanie rámov a 
rámčekov ľubovoľného tvaru s maximálne štyrmi rohmi v základnej variante. 
Lepený rám po nanesení lepidla umiestnite jednoducho do prípravku 
a stiahnite. Sťahovací pás je vyrobený zo zušľachtenej ocele s vysokou 
pevnosťou a z dôvodu bezpečnosti má zaoblené hrany proti porezaniu. 
Duralové fixačné segmenty majú snímateľné výkyvné nylonové segmenty, aby 
nedošlo k poškodeniu povrchu sťahovaného rámu. Výkyvný mechanizmus 
rohových segmentov eliminuje odchýlku uhlov a umožňuje stiahnutie 
trojuholníkového rámu, aj rámu s polkruhovým oblúkom, či nepravidelného 
tvaru. Sťahovací pás je umiestnený v navijáku pre bezpečnú manipuláciu. Pri 
stiahnutí je docielený vždy presný a pevný spoj s rovnomerne rozloženým 
tlakom pre dokonalé zlepenie. Pre rámy s veľkosťou rámu od 65 x 65 mm do 
915 x 915 mm.

Nylonové dosadacie 
plochy v hliníkovom 
segmente

Rovnomerný 
tlak v spojoch

Základňa 
z hliníka

Oceľový 
pás s 
navijákom
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Popis Kód € bez DPH € s DPH

Svorka na rámy plastová 146-1231 12,62 15,15

IGM Sťahovacia svorka na rámy plastová

Maximálny obvod sťahovaného rámu: 2,4 m  
Šírka sťahovacieho popruhu: 15 mm  
Výška rohového segmentu: 20 mm  
Hmotnosť: 370 g

•  Napínacie zariadenie pomocou skrutiek.  
•  4 fixačné segmenty z nylonu.  
•  Nylonový sťahovací popruh 4 m s navijákom.  
•  Rovnomerné rozloženie tlaku.

Skvelá svorka pre výrobu rámov a rámčekov v malej dielne alebo pre kutilov je vybavená 4 
metrovým nylonovým popruhom, navijákom, skrutkovacím napínacím zariadením a štyrmi 
výkyvnými rohovými segmentami pre ideálne stiahnutie rámu. Týmto prípravkom stiahnete 
pravouhlé rámy, ale aj rámy nepravidelných tvarov. Lepený rámček po nanesení lepidla umiestnite 
jednoducho do prípravku a stiahnite. Pre rámy s veľkosťou rámu od 58 x 58 mm do 600 x 600 mm.

Nylonové 
dosadacie 
plochy

Nylonový 
popruh

Plastové páky pre 
rýchle upnutie 
popruhu

Stolársky zverák 9,5kg, rozsah 150 mm
Liatinový zverák s veľkými čeľusťami 
18 x 7,5 cm s rozsahom 150 mm pre 
všetky stolárske práce, 2 oceľové 
šmykové tyče, masívna trapézová 
posuvná skrutka. Upínacie otvory pre 
montáž pod pracovnú dosku.

Hmotnosť: 9,5 kg. Rozmery 
38 x 18 x 15 cm.

Zverák polohovací malý

Polohovací zverák s konštrukciou z liatiny odolnej 
voči korózii. 70mm gumové čeľuste s roztváracou 
kapacitou 50 mm pre upnutie predmetov bez 
poškodenia. Otočná hlava zveráka o 360° s 
nastavením uhla až 45° s možnosťou zafixovania.

Zverák pre stĺpové vŕtačky

Liatinový zverák s kalenými čeľusťami 
a maximálnym rázvorom čeľustí 100 
mm. Vhodný pre stĺpové / stolné 
vŕtačky, kde zaistí stabilnú polohu 
obrobku pri všetkých nenáročných 
úlohách, vŕtaní v autodielni alebo 
malej mechanickej dielni. Liatinová 
konštrukcia s drážkami, ktorých 
rozstup zodpovedá stojanom 
všetkých bežných vŕtačiek. Krížovo 
prevŕtaná kľučka s posuvným 
ramenom tvaru T pre zvýšenie 
pákového efektu. 
Šírka čeľustí 100 mm.

Zveráky

Hmotnosť: 2,43 kg. 
Rozmery: 23 x 18 x 6,5 cm.

Hmotnosť: 0,86 kg.  
Rozmery: 23,5 x 12,5 x 8 cm.

Viacúčelový stolársky zverák

Liatinové čeľuste s chrómovanou rukoväťou vodiacej skrutky a 
vodiacimi tyčami. Čiernený povrch. Roztvorenie čeľustí 125 mm.

Hmotnosť: 4,06 kg. 
Rozmery: 28,5 x 16 x 9,5 cm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Viacúčelový zverák 125-138785 24,93 29,92

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Zverák 125-292674 15,70 18,84
Popis Kód € bez DPH € s DPH

Polohovací zverák 125-VC17 21,20 25,44

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Stolársky zverák 125-282530 62,58 75,10
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Sťahovák na 
laminátové podlahy

Pre inštaláciu drevenej a laminátovej 
podlahy. Extra veľké 130 mm široké, ťažké 
pláty pre pevné uchytenie a stiahnutie. 
Mechanizmus račne vyvinie upínací tlak až 
100 kg. Kurta z polypropylénu je dlhá 5 m.

IGM Fachmann Montážna 
sada na plávajúce podlahy

Sada obsahuje:  
•  1 ks Sťahovák oceľový  
•  1 ks Montážny profil drevený  
•  10 ks Kliny drevené

Telo sťahováka je z 
práškovo lakovanej ocele 
a tvrdého dreva. Pre 
ľahkú montáž všetkých 
typov plávajúcich podláh. 
Obojstranné profilovanie 
podľa plávajúcej podlahy.

Rozmery: 300 x 60 x 65 mm (dĺžka x šírka x výška). 
Hmotnosť: 860 g.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Montážna sada M977-01001 6,89 8,27
Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sťahovák 125-633773 7,93 9,52

30cm

2,5cm

24cm

7cm

t=4,6mm

Montážne pomôcky

Držiak s dvomi prísavkami, 
plastový, nosnosť 70 kg

Plastový držiak s dvoma prísavkami 
pre prepravu zle uchopiteľných 
dosiek, akými je sklo, dvere, okná 
a plech. Určené pre prenášanie 

Veľkosť prísavky: 
115 mm.

materiálu aspoň 
s jednou hladkou 
neporéznou 
plochou.

Držiak s tromi prísavkami, 
plastový

Plastový držiak s tromi prísavkami pre prepravu ťažkých zle 
uchopiteľných dosiek, akými sú sklo, dvere, okná a plech. 
Určené pre prenášanie materiálu aspoň s jednou hladkou 
neporéznou plochou.

Veľkosť 
prísavky: 
115 mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Držiak - 2 prísavky 125-675088 7,81 9,38

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Držiak - 3 prísavky 125-868582 12,85 15,42

Magnetický náramok

Nylonový 
náramok 
obsahuje 16 
silných magnetov, 
ktoré držia 

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Magnetický náramok 125-633835 3,81 4,58

malé, kovové predmety. Máte tak obe ruky voľné na prácu. 
Vďaka suchému zipsu pripevníte na každú veľkosť zápästia. 
Náramok má 4 očká na bity.
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Držiak s dvomi prísavkami, 
hliníkový

Hliníkový držiak s dvomi prísavkami 
pre prepravu zle uchopiteľných 
dosiek, akými sú sklo, dvere, okná 
a plech. Určené pre prenášanie 
materiálu aspoň 
s jednou hladkou 
neporéznou 
plochou.

Veľkosť prísavky: 
115 mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Držiak - 2 prísavky 125-456945 19,62 23,55

Skladacia stolička nosnosť 150 kg

Robustná ľahká skladacia hliníková stolička. 
Nohy sú istené poistkou proti nechcenému 
zloženiu a vybavené protišmykovými koncami. 
Rozmery sú 600x300x500 mm.  
Max. zaťaženie je 150 kg.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Skladacia stolička 125-640000 44,58 53,50

Trend Montážna svorka 
na dvere
Montážna svorka je určená na 
zafixovanie dverí pri vŕtaní pántov 
a kovania. Koniec zložitému 
nasadzovaní dverí na pánty. 
Polstrovanie svorky je vytvorené 
tak, aby pri práci nedošlo k 
poškodeniu dverí alebo podlahy. 
Svorka je určená pre šírku dverí až 
do 60 mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Montážna svorka 102-D/CLAMP/A 28,08 33,70

Držiak lepiacej pásky

Zaisťuje jednoduchú manipuláciu a 
ľahké odvíjanie lepiacej pásky. Ľahká 
plastová konštrukcia a oceľový držiak 
pásky. Pištoľová rukoväť. Pre lepiace 
pásky šírky 50 mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Držiak pásky 125-427679 4,89 5,87

Gumové koliesko 
100 mm, 70 kg, otočné

Gumové otočné koliesko 
priemeru 100 mm s 
nosnosťou do 70 kg. Rozostup 
skrutiek 9,5 cm. Upevňovacia 
plocha je 10 x 8 cm. Výška 
základne 135 mm.

Gumové koliesko 50 mm, 
50 kg, otočné s brzdou

Gumové otočné  
koliesko s priemerom  
50 mm s nosnosťou do 50 kg.  
Základňa 50 x 50 mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Koliesko 133-413608 2,20 2,64

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Koliesko 133-443003 6,12 7,35
Koliesko s brzdou 133-509024 7,62 9,15

Uťahovací popruh 
s račňou 2 t, 6 m

Popruh s račňou 38 mm x 6 m - 
popruh s oceľovou pevnostnou 
prackou s račňou pre upevnenie 
ťažkého prepravovaného 
nákladu. Konce vybavené 
dvojitým robustným J-hákom. 
Pre silné utiahnutie slúži račňa. 
Odolný voči vonkajším vplyvom.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Popruh s račňou 125-785253 15,16 18,20

Popruhy s račňou 900 kg 4 ks

Popruh s račňou 4 m x 25 mm - popruh s oceľovou pevnostnou prackou s račňou pre 
upevnenie ťažkého prepravovaného nákladu. Konce opatrené S-hákom. Pre silné utiahnutie 

Popis Kód € bez DPH € s DPH

4m x 25mm, 900kg 125-481938 23,47 28,17

70mm
135mm

slúži račňa. Odolné voči 
vonkajším vplyvom. Sada 
obsahuje 4 ks.
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Kovové podstavce 2 ks

Kovové 100 mm široké 
podopieracie plochy 
s protišmykovým 
pogumovaným 
povrchom. Nohy sa 
dajú zložiť pre možnosť 
ukladania.  
 
Max. zaťaženie 100 kg 
na podstavec. Výška 
780 mm.

Pracovné stoly a regály

Závesný regál na stenu

Regál poskytuje 
dostatok priestoru pre 
ukladanie potrubia, lát, 
hranolov a iných dlhých 
predmetov. 
Je určený pre vnútornú 
aj vonkajšiu montáž na 
stenu v dielni, garáži, 
prístrešku, na ploty, 
múry atď. 6 poschodí 
pre skladovanie. Ľahká 
inštalácia. Regál sa 
skladá z dvoch častí, 
tým si jeho šírku môžete 
zvoliť podľa potreby. 

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Závesný regál 126-330190 61,16 73,40

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Podstavce 2 ks 125-783160 38,85 46,62

Magnetický držiak nástrojov 3 ks

Silný magnet, ktorý bezpečne drží nástroje. Držiaky sú vyrobené z ocele.  
Balenie obsahuje hmoždinky a skrutky pre montáž. Veľkosti 203, 305 a 457 mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Magnetický držiak 125-633950 13,04 15,65

Pracovný stôl s nastaviteľnou pracovnou plochou

Pracovný stôl s pevnou štvorcovou 
základňou z ocele.  
Veľká pracovná plocha zložená z dvoch 
častí 605 x 120 mm.  
Nastavenie pracovnej plochy 0°, 45° a 90°.  
Max. zaťaženie 150 kg.  
Výška stola 80 cm.  
Nutné zostaviť.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Pracovný stôl 125-TB05 36,24 43,49

Hĺbka políc je 31 cm. Priestor medzi dvoma policami je 
16,5 cm a celková výška regálu je 103 cm. Nosnosť jednej 
police je 50 kg (nosnosť celého regálu 300 kg).


