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Uhlomery

IGM Fachmann Digitálny uhlomer +/- 180°, rozlíšenie na 0,1°Modernizujte lacno aj staršie stroje

Šikovný uhlomer pre každého remeselníka

Vybavený možnosťou uzamknutia číselnej hodnoty uhla. 
Vode odolný digitálny uhlomer umožňuje merať uhly v 
rozmedzí +/- 180° s rozlíšením na 0,1°. Digitálny uhlomer 
je vybavený autovypínaním, je malý a má zabudovaný 
magnet, pomocou ktorého môžete veľmi ľahko zmerať 
napríklad uhol naklopenia pílového kotúča na píle.

Nastavovanie kolmosti kotúča alebo naklopenie stola bolo často zdĺhavé a použitie klasického uhelníka je nekomfortné a 
nepresné. Magnetický uhlomer FDU-001 sa ľahko pripne na kotúč, pás alebo liatinový stôl a počas pár sekúnd je nastavený. 
Hlavnou výhodou prípravku je možnosť použitia na ľubovolnom stroji, ľubovolnom mieste, a ďalšou je jeho veľkosť, vďaka 
ktorej ho môžete mať stále pri sebe.

IGM Fachmann Digitálny uhlomer s ramenom 
0-220°, rozlíšenie na 0,05°

Tento digitálny uhlomer s ramenom je merací nástroj s mnohými funkciami. Veľmi ľahko 
môžete zmerať uhol a pomocou pravítka dĺžky 270 mm narysovať zároveň rysku rezu. 
Čitateľný veľký displej Vám ukáže presný uhol v rozmedzí 0–225° s rozlíšením na 0,05°. 
Uhlomer slúži zároveň ako vodováha, obsahuje jednu libelu.

•  Meranie uhlov v rozmedzí +/-180° s rozlíšením 0,1°.  
•  Vybavený automatickým vypínaním.  
•  Možnosť uzamknutia hodnoty.  
•  Vode odolný.  
•  Zabudovaný magnet.

•  Funkcia zamknutia pre prenos uhlov.  
•  Hrdzovzdorná oceľ garantuje dlhú živostnosť.  
•  Ľahké meranie uhlov aj dĺžky jedným meradlom.  
•  Dobre čitateľný svietiaci displej.

Vďaka praktickému a šikovnému digitálnemu uhlomeru 
s magnetickým upínaním môžete rýchlo a za minimálnu 
cenu nastavovať uhol rezania ľubovolného stroja, akými 
sú napríklad kotúčové píly, pokosové píly, pásové píly atď.

Ramená z nehrdzavejúcej ocele garantujú dlhú 
životnosť. Ľahko zmeriate ako uhol, tak dĺžku, jedným 
meradlom. Zobrazuje uhol rýchlo a presne na jasne 
svietiacim digitálnom displeji. Funkcia z 
amknutia pre prenos uhlov. Ľahká obsluha  
dvomi ovládacími tlačidlami. V rozloženom  
stave je dĺžky 400 mm   
(FDU-003020)  
a 1000 mm (FDU-003050).

IGM Fachmann Digitálne uhlové pravítko

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Digitálny uhlomer FDU-001 34,24 41,09
Batéria CR2032 129-542047 1,16 1,40

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Uhlomer s pravítkom FDU-002 35,50 42,60
Batéria CR2032 129-542047 1,16 1,40

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Pravítko 200mm FDU-003020 19,54 23,45
Pravítko 500mm FDU-003050 28,54 34,25
Batéria CR2032 129-542047 1,16 1,40

  MERENIE, ZNAČENIE A VODOVÁHY

•  Veľký dobre čitateľný displej.  
•  Uhlomer a vodováha v jednom.  
•  Meranie uhlov v rozmedzí 0–225°.  
•  Rozlíšenie na 0,05°.  
•  270mm pravítko.
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Multifix Uhlové meradlo, 
prenášač uhlov

Multifix je multifunkčné zariadenie na meranie uhlov, ktoré nielen 
presne zmeria vnútorný aj vonkajší uhol v rozsahu 70–180°, ale tiež 
uhol automaticky rozdelí na dve časti. Po odobratí jednej časti z 
Multifixu je meradlo pripravené pre nastavenie na pokosové píly 
alebo kotúčové brúsky. To znamená, že napríklad roh medzi dvoma 
stenami miestnosti alebo iné objekty je možné rýchlo zmerať a 
polovicu uhla preniesť rovno na pílu pre vytvorenie dokonale 
odpovedajúcej rímsy, sokla alebo rámčeka. Presnosť je zaručená a 
úspora času je obrovská. Vyrobené vo Švédsku.

Prenášač uhlov slúži pre dosiahnutie správneho uhla rezu pri 
rezaní na pokosy a pod uhlami. Možné nastaviť vnútorný a 
vonkajší uhol. Použitie pre pokosové rezanie rámov, líšt alebo 
podlahových dielcov na pokosových a skracovacích pílach.

Trend Anglefix Prenášač uhlov 
pre píly

Popis Kód € bez DPH € s DPH

AngleFix 102-Anglefix 27,31 32,78

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Prenášač uhlov 127-33301 32,58 39,10

•  Ľahké a presne meranie vnútorných aj vonkajších uhlov. 
•  Veľká uspora času pri meraní aj nastavovaní uhlov.

IGM Fachmann Pokosník hybný, 
prenášanie uhlov 0-340°

Popis Kód € bez DPH € s DPH

300x35x24 mm M973-01001 4,04 4,85
500x35x24 mm M973-01002 7,81 9,38

Octo Uhlové pravítko

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Uhlové pravítko 200mm 127-OC-200 17,93 21,52
Uhlové pravítko 300mm 127-OC-300 19,74 23,69
Uhlové pravítko 400mm 127-OC-400 23,00 27,60

8 polôh nastavenia 
uhlov po 22,5°

Ľahko sa zloží pre 
nosenie vo vrecku

Octo je skladacie uhlové pravítko s ôsmimi polohami, ľahko 
sa otvára a zatvára a je ideálne do každého vrecka tesára 
alebo stolára. Presnosť nastavenia uhlov je +/- 0,05°. Pravítko 
z 45mm nehrdzavejúcej ocele má obojstrannú mierku, 
ktoré je vyryté. Rukoväť je vyrobená z extrudovaného 
eloxovaného hliníka s extrémne odolným povrchom. 
Mechanizmus nastavenia uhlov je testovaný na 50000 
skladacích cykloch bez straty presnosti. Presné uhlové 
pravítko pre profesionálov. Vyrobené vo Švédsku.

•  Presnosť nastavenia uhlov je +/- 0,05°.  
•  8 polôh nastavenia uhlov po 22,5° (157,5°, 135°, 112°, 90°, 67,5°, 45° a 22,5°).  
•  Ľahko sa zloží pre nosenie vo vrecku.  
•  Testované na 50000 skladacích cykloch bez straty presnosti.

Presné uhlové pravítko 
pre profesionálov

Pokosník hybný je určený k ľahkému odobraniu, preneseniu 
a narysovaniu ľubovoľného uhla v rozsahu 0–340°. Telo je 
vyrobené z tvrdého dreva.
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IGM Fachmann 
Drevený uholník 90°

Pre orysovanie a prenesenie pevného uhla 90°. 
Vyrobené z tvrdého dreva.

Tesársky oceľový uholník 
600x400mm

Tesársky oceľový uholník s dobre čitateľnou stupnicou v 
milimetroch aj v palcoch na oboch ramenách. Vhodný pre 
rozvrhnutie a delenie krokiev, dverí, okenných rámov a 
mnoho ďalších činností. Stupnica po 2 mm. Rozmery má 600 
x 400 mm.

Trend pravítko T-square

Vyrobené z pevného kartitu. 
Pravítko slúži k rýchlemu zrovnaniu a 
nastaveniu do pravého uhla. Rysovanie 
a nastavenie kovania do roviny je s 
týmto pravítkom hračka.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

250x135x20 mm M974-01001 4,58 5,50
350x175x20 mm M974-01002 5,00 6,00
750x400x25 mm M974-01003 15,20 18,24

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Uholník 600x400mm 125-SL35 6,31 7,58

Popis Kód € bez DPH € s DPH

T-square 102-TSQ 37,20 44,64

Uholníky

IGM Fachmann Drevený uholník 
45° a 135°, 400x140x20 mm

Pre orysovanie a prenesenie pevných uhlov 45° a 135°. 
Vyrobené z tvrdého dreva.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

400x140x20 mm M975-01001 5,00 6,00

Fachmann

Vodováhy

Pravítko s vodováhou 900mm

Hliníkové pravítko s libelami pre presné rezanie a značenie. 
Dobre čitateľná milimetrová aj palcová stupnica. Integrované 
dve libely pre presné meranie roviny. Široká rukoväť pre 
jednoduché uchopenie a dvojito skosený profil zaručuje 
dostatočnú tuhosť.

IGM Fachmann Digitálna 
vodováha 400mm

Dĺžka: 40 cm  Rozsah merania: 0–360°  Rozlíšenie: 0,1°  Batérie: 2x AAA 
(LR03)  Rozmery: 416x50x21 mm  Hmotnosť: cca 330 g

Digitálna vodováha je dlhá 40 cm, má 2 libely a digitálne zobrazenie uhla. Elektronika vodováhy má kopu pokročilých funkcií. 
Meria uhol v stupňoch k absolútnej rovine, alebo k relatívnemu (zvolenému) uhlu. Užitočné smerové šípky označujú odklon 
od roviny alebo vertikály. Okrem sklonu v stupňoch zobrazuje tiež sklon v mm/m dĺžky. K dispozícii je funkcia HOLD pre 
pridržanie nameranej hodnoty. Ľahko čitateľný Flip displej 
s modrým podsvietením sa automaticky prevracia pri práci 
nad hlavou.

Vodováha magnetická
Vodováha s tuhou a pevnou hliníkovou 
konštrukciou, s dvomi libelami pre meranie 
vertikálnej aj horizontálnej polohy. Vodováha má 
zapustené magnety do základne. Dĺžka je 250 mm.

Vodováha s laserom a statívom

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Digitálna vodováha MDV-002 24,89 29,87

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Vodováha 125-571509 9,20 11,04

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Vodováha 125-427684 7,27 8,73

Vodováha s laserom a teleskopickým statívom, na ktorý sa 
dá ľahko pripnúť. Môžete tak ľahko premietnuť rovinný bod 
na stenu, s ktorým môžete pootočiť o presne zvolený uhol.  
 
Sada obsahuje: •  Hliníkovú vodováhu dĺžky 400 mm, s 
dvomi libelami a laserom s dosahom 30 m •  Presnú rotačnú 
základňu s jasne viditeľnými číslami 0–360 ° •  Nadstavec na 
laser k premietaniu priamky a nadstavec k premietaniu pod 
90 ° •  Prepravný plastový kufor Napájanie lasera 2x batériou 
AAA (nie sú súčasťou balenia)

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Vodováha s laserom 125-SL01 33,16 39,80
Batéria AAA (LR03) 10 ks 129-541251 6,89 8,27
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Značenie a rysovanie

Detektory
CMT Digitálny vlhkomer

Ideálny vlhkomer pre stolárov, stavebné firmy, priemyselné 
výroby a lesníkov, oceníte ho však aj pri reštaurovaní 
nábytku. Ultra citlivý digitálny vlhkomer ľahko rozpozná 
vnútornú vlhkosť dreva, betónu, sádry a kobercov. Tento 
prístroj dobre poslúži aj pre zistenie vlhkosti pri stavbe 
domu a k lokalizovaní netesnosti strechy. Ideálne použitie 
pri spracovaní dreva v stolárstve, stavebníctve, lesníctve, 
reštaurovaní a pri inštalovaní podláh. Používa sa pre kontrolu 
vlhkosti dreva, sádrokartónu a betónu pred lakovaním, alebo 
maľovaním.  
 
Na displeji sa zobrazí presný obsah vlhkosti v percentách. 
Ergonomicky navrhnutý tvar. Schváleno pre CE.

Rozsah merania v dreve: 5~50 %  
Rozsah merania v stavebnom materiáli: 1,5~33 %  
Presnosť merania: ± 2 %   
Úsporný režim podsvietenia: približne 15 sekúnd   
Automatické vypnutie: po 3 minútach nečinnosti   
Indikátor vybitej batérie: Áno   
Napájanie: batéria 9 V   
Pracovný prúd: < 25 mA   
Pracovná teplota: 0~50 °C   
Skladovanie: -20~60 °C (bez batérie)   
Rozmery (DxŠxV): 144x62x27 mm   
Hmotnosť: 86 g (bez batérie)

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Digitálny vlhkomer C-DMM-001 44,81 53,78

Hĺbkomery

Trend Hĺbkomer pre 
hornú frézku

Hĺbkomer má 60 mm široký 
otvor, meranie prebieha s 
presnosťou na 0,5 mm. Rozsah 
merania až 80 mm. Oceľové 
pravítko s dvomi mierkami.

IGM Fachmann Digitálny 
hĺbkomer

Digitálny hĺbkomer je určený pre 
jednoduché a presné nastavenie 
nástroja v horných frézkach, 
frézovacích stolíkoch, spodných 
frézkach a pílach. Dosadacie plochy 
majú rozstup 60 mm. Môžete merať 

•  Rozstup dosadacích plôch 60 mm.  
•  Nastavenie nástroja až do 80 mm.  
•  Otvory až do hĺbky 55 mm.  
•  Stupnica v milimetroch aj v palcoch.  
•  Nohy vybavené magnetmi.Kovovým hĺbkomerom jednoducho 

a presne nastavíte hĺbku frézy 
a výšku pílového kotúča. 
Horizontálne a vertikálne meranie 
v horných frézkach, frézovacích 
stolíkoch a stolných pílach. 
Hĺbkomer má 60 mm široký otvor, 
meranie prebieha s presnosťou na 
0,5 mm. Rozsah merania až 80 mm. 
Oceľové pravítko s dvomi mierkami. 
Presne opracované dosadacie 
plochy hĺbkomeru umožňujú státie 
na pracovnom stole. Prípravok je 
patentovaný.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Hĺbkomer 102-GAUGE/1 10,81 12,98

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Digitálny hĺbkomer MDH-001 22,04 26,45
Batéria CR2032 129-542047 1,16 1,40

nastavenie nástroja až do 
80 mm, alebo otvory až 
do hĺbky 55 mm pomocou 
rozložiteľného meracieho 
kolíka. Telo hĺbkomera je 
vyrobené z tvrdého plastu 
a oceľové posuvné pravítko 
má stupnicu v milimetroch 
aj v palcoch. Nohy sú 
vybavené magnetom 
pre lepšie prichytenie k 
oceľovým stolom strojov.

Hliníkové pravítko 1m

Hliníkové pravítko s jasne čitateľnou metrickou aj palcovou 
stupnicou. Závesný otvor pre zavesenie na háčik. Dĺžka je 
1000 mm, šírka 50 mm a hrúbka 2,8 mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Hliníkové pravítko 125-731003 9,24 11,09

CMT Skladací meter

•  Vode odolný laminátový meter.  
•  Odolný proti poškriabaniu. 
•  Odolný proti nárazu, pevný a pritom pružný.  
•  Odolný proti hrdzi.  
•  Záruka profesionálnej kvality.  
•  Rozkladacia stupnica s 12 lamelami.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

JSMS-10L pila CFR2M 6,74 8,09
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Trend Rysovací prípravok 
Multiscribe Pro

Multifunkčný rysovací prípravok – pravítko je určené pre 
prenos obrysov z jednej plochy na druhú. Pravítko obsahuje 
15 možností funkcií a prenosov. Toto multifunkčné pravítko 
môžu používať tesári, stolári, murári atď.

Oceľové pravítko 
s ryskami po 5 a 
6,35 mm.

Pravítko sa dá  
tiež využiť ako 
vodováhu alebo 
strúhadlo.

Tesárska ceruzka 12 ks
Dvanásť mäkkých tesárskych 
ceruziek oválneho tvaru so 
strúhadlom, pre značenie dreva 
a ďalších materiálov.

IGM Fachmann Ohybné pravítko 
90cm pre kreslenie kriviek

Ohybné pravítko Fachmann dĺžky 90 cm (26“). Použiteľné 
s rysovacou ceruzkou a s rysovacím perom. Pre orysovanie 
krivkových dielov. Možnosť prenášania tvarov pri výrobe šablón.

Sada 12 ks  
+ strúhadlo

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 12 ks  
+ strúhadlo 125-250227 4,89 5,87

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Ohybné pravítko MOP090 7,70 9,24

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Multiscribe Pro 102-MS/PRO 45,27 54,33

Trend Prenášač vzdialenosti 
Point to Point, 600mm

Ľahké rozpočítanie 
otvorov pre kolíky alebo 
skrutky. 8 rovnakých 
častí bez zložitého 
merania. Mosadzná 
skrutka zaisťuje pohyb 
ramien a aretáciu v 
jednej polohe pre 
prenos na ďalšie diely.

Určený pre označovanie 
z ľavej aj z pravej strany.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Prenášač 600mm 102-M/P2P01 24,97 29,97

Trend Ceruzka pre 
kopírovanie tvarov 
Perfect Butt

Kopírovacia 
ceruzka Perfect 
Butt je ľahko 
použiteľná, 
stabilná a presne 
kopíruje tvar. 

PoPred Orysovanie

Nástroj určený 
k rysovaniu 
obrysov pre 
následné 
obrábanie.

Prípravok sa skladá z kresliacej ceruzky a kopírovacích 
krúžkov rôznych priemerov. Pri kopírovaní krúžkom rysuje 
ceruzka, ktorá je vsadená do stredu prípravku, linku vo 
vzdialenosti podľa zvolenej veľkosti krúžka. Po narysovaní 
krivky môžete vytvoriť presný protikus. Štyri veľkosti krúžkov 
29, 50, 70 a 90 mm využijete podľa vlastnej potreby. Je treba 
počítať, že vzdialenosť rysovania je vždy polovicou priemeru 
kopírovacieho krúžku.

Rysovací nôž s palisandrovou rukoväťou so zbrúseným 
ostrím na jednej strane pre presné značenie. Celková dĺžka je 
180 mm a dĺžka čepele je 50 mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Perfect Butt 102-M/PB01 28,31 33,98

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Rysovací nôž 125-427567 5,00 6,00

Sada značiace hroty 6-12 mm, 
sada 8 ks

Sada značiacich hrotov pre vyznačenie pozície otvorov pri 
kolíkovaní. Vytvoríte otvory do hrany. Do nich vložíte hroty a 
pritlačením k doske vyznačíte pozíciu dier pre kolíky. Hroty v 
balení: 2x 6 mm, 2x 8 mm, 2x 10 mm a 2x 12 mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Značiace hroty 8 ks 125-733252 4,20 5,04

Nehrdzavejúce oceľové 300mm meradlo s jasne čitateľnou 
stupnicou. Metrická aj palcová stupnica: metrická po 0,5 mm, 
palcová po 1/64“. Dĺžka je 300 mm, šírka 26 mm a hrúbka 0,9 mm.

Oceľové meradlo 300mm

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Oceľové meradlo 125-MT66 2,12 2,55

Rysovadlo

Používa sa pre ľahké naznačenie 
rysiek súbežných s hranou 

predmetu. Rysovacie rameno z 
tvrdého dreva. Dĺžka je 230 mm.

IGM Fachmann Rysovadlo 
dvojité 210x65x75 mm, dve 
rysovacie ramená so stupnicou

Je vybavený dvomi ľahko nastaviteľnými rysovacími 
ramenami s dvomi stupnicami. Určený pre ľahké naznačenie 
rysiek na masívnom dreve. Vyrobený z tvrdého dreva.

Pracovná dĺžka: 170 mm   
2 ramená   
2 stupnice   
1 istiaca skrutka

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Rysovadlo dvojité M972-01001 6,31 7,58

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Rysovadlo 125-CB78 7,77 9,33

Rysovací nôž
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Stopkové frézy str. 169 

Frézovacie hlavy str. 143 

www.laguna.igm.sk


