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4 ELEKTRONIKA APPLE

IPHONE



5ELEKTRONIKA APPLE

 IPPHONEEE XS 25566 GBB

   5,8" OLED, 2 436×1 125 px

  fotoaparát zadní dvojitý 12 Mpx s širokoúhlým objektivem 

a teleobjektivem, 2× optický zoom, až 10× digitální zoom, portrétní režim

  přední fotoaparát 7 Mpx, portrétní režim, nasvícení s pěti efekty

  operační systém iOS 12

  šestijádrový procesor Apple A12 Bionic

  RAM 4 GB, interní paměť 256 GB

  nano-SIM a eSIM, FDD-LTE

  TD-LTE, UMTS / HSPA+ / DC-HSDPA

  GSM / EDGE

  Lightning, Wi-Fi 802.11ac s technologií MIMO 2×2, Bluetooth 5.0, NFC 

s režimem čtečky, asistované GPS, GLONASS, Galileo a QZSS

  Face ID, barometr, tříosý gyroskop, akcelerometr, snímač blízkosti, 

snímač okolního osvětlení

  baterie Li-Ion, 2 658 mAh

  doba hovoru 20 h

  rozměry 143,6×70,9×7,7, hmotnost 177 g

  obsah balení: iPhone s iOS 12, EarPods s konektorem Lightning, 

USB kabel s konektorem Lightning, USB napájecí adaptér 

   BZ00122560 

kód položky  barva body

 BZ00122560  Space Grey  1 106 

 BZ00122555  Silver  1 106 

 BZ00122550  Gold  1 106 

 1 106 
bodů



6 ELEKTRONIKA APPLE

 IPPHONNNE XS MMAXX 644 GBB 

   6,5" OLED, 2 688×1 242 px

  fotoaparát zadní dvojitý 12 Mpx s širokoúhlým objektivem 

a teleobjektivem, 2× optický zoom, až 10× digitální zoom, 

portrétní režim

  přední fotoaparát 7 Mpx, portrétní režim, nasvícení s pěti efekty

  operační systém iOS 12

  šestijádrový procesor Apple A12 Bionic

  RAM 4 GB, interní paměť 64 GB

  nano-SIM a eSIM, FDD-LTE, TD-LTE

  UMTS / HSPA+ / DC-HSDPA, GSM / EDGE

  Lightning, Wi-Fi 802.11ac s technologií MIMO 2×2, 

Bluetooth 5.0, NFC s režimem čtečky, asistované GPS, 

GLONASS, Galileo a QZSS

  Face ID, barometr, tříosý gyroskop, akcelerometr, snímač 

blízkosti, snímač okolního osvětlení

  baterie Li-Ion, 3 174 mAh

  doba hovoru 25 h

  rozměry 157,5×77,4×7,7, hmotnost 208 g

  obsah balení: iPhone s iOS 12, EarPods s konektorem 

Lightning, USB kabel s konektorem Lightning, USB napájecí 

adaptér 

   BZ00122545 

kód položky  barva body

 BZ00122545  Space Grey  1 058 

 BZ00122540  Silver  1 058 

 BZ00122535  Gold  1 058 

 1 058 
bodů

 IPPHONNNE XS 644 GBB 

   5,8" OLED, 2 436×1 125 px

  fotoaparát zadní dvojitý 12 Mpx s širokoúhlým objektivem 

a teleobjektivem, portrétní režim

  přední fotoaparát 7 Mpx, portrétní režim, nasvícení s pěti efekty

  operační systém iOS 12

  šestijádrový procesor Apple A12 Bionic

  RAM 4 GB, interní paměť 64 GB

  nano-SIM a eSIM, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS / HSPA+ / DC-

HSDPA, GSM / EDGE

  Lightning, Wi-Fi 802.11ac s technologií MIMO 2×2, 

Bluetooth 5.0, NFC s režimem čtečky, asistované GPS, 

GLONASS, Galileo a QZSS

  Face ID, barometr, tříosý gyroskop, akcelerometr, snímač 

blízkosti, snímač okolního osvětlení

  baterie Li-Ion, 2 658 mAh, doba hovoru 20 h

  rozměry 143,6×70,9×7,7 mm, hmotnost 177 g

  obsah balení: iPhone s iOS 12, EarPods s konektorem 

Lightning, USB kabel s konektorem Lightning, USB napájecí 

adaptér 

   BZ00122530 

kód položky  barva body

 BZ00122530  Space Grey  962 

 BZ00122525  Silver  962 

 BZ00122520  Gold  962 

 962 
bodů



7ELEKTRONIKA APPLE

 IPPHONNNE XR 1228GGGB 

   6,1 Liquid Retina HD, 1 792×828 px

  fotoaparát zadní 12 Mpx, širokoúhlý objektiv, portrétní režim

  přední 7Mpx fotoaparát, potrétní režim, Animoji a Memoji

  operační systém iOS 12

  šestijádrový procesor Apple A12 Bionic

  RAM 3 GB, interní paměť 128 GB, bez microSD slotu

  nano-SIM a eSIM, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS / HSPA+ / DC-

HSDPA, GSM / EDGE

  Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac s technologií MIMO 2×2, 

Bluetooth 5.0, NFC, Lightning, asistované GPS, GLONASS, 

Galileo a QZSS

  Face ID, barometr, tříosý gyroskop, akcelerometr, snímač 

blízkosti, snímač okolního osvětlení

  baterie Li-Ion, 2 942 mAh

  rozměry 150,9×75,7×8,3, hmotnost 194 g

  obsah balení: iPhone s iOS 12, EarPods s konektorem 

Lightning, USB kabel s konektorem Lightning, USB napájecí 

adaptér 

   BZ00122515 

kód položky  barva body

 BZ00122515  Yellow  770 

 BZ00122510  White  770 

 BZ00122505  Coral  770 

 BZ00122500  Blue  770 

 BZ00122495  Black  770 

 BZ00122490  Red  770 

 770 
bodů

 IPPHONNNE XR 644GGBB 

   6,1" Liquid Retina HD 1 792×828 px

  fotoaparát zadní 12 Mpx, přední 7 Mpx

  šestijádrový procesor Apple A12 Bionic

  RAM 3 GB, interní paměť 64 GB, bez microSD slotu

  nano-SIM a eSIM, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS / HSPA+ / DC-

HSDPA, GSM / EDGE

  Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac s technologií MIMO 2×2, 

Bluetooth 5.0, NFC, Lightning, asistované GPS, GLONASS, 

Galileo a QZSS

  Face ID, barometr, tříosý gyroskop, akcelerometr, snímač 

blízkosti, snímač okolního osvětlení

  baterie Li-Ion, 2 942 mAh

  rozměry 150,9×75,7×8,3 mm, hmotnost 194 g

  obsah balení: iPhone s iOS 12, EarPods s konektorem 

Lightning, USB kabel s konektorem Lightning, USB napájecí 

adaptér 

   BZ00122485 

kód položky  barva body

 BZ00122485  Yellow  722 

 BZ00122480  White  722 

 BZ00122475  Coral  722 

 BZ00122470  Blue  722 

 BZ00122465  Black  722 

 BZ00122460  Red  722 

 722 
bodů



8 ELEKTRONIKA APPLE

 IPPHONNNE 8 PPLUUS 664 GBB 

    5,5", 1 920×1 080 px

  fotoaparát přední 7 Mpx (1 080 HD videa), zadní 12 Mpx 

(10× digitální zoom)

  operační systém iOS 11

  šestijádrový procesor

  RAM 3 GB, interní paměť 64 GB

  LTE (Nano SIM)

  Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Lightning, GPS

  Touch ID, GLONASS, tříosý gyroskop, akcelerometr, snímač 

blízkosti, barometr

  baterie Li-Ion, 2 691 mAh

  doba hovoru 21 h

  rozměry 158,4×78,1×7,5 mm, hmotnost 202 g

  obsah balení: iPhone s iOS 11, EarPods s konektorem 

Lightning, Lightning adaptér pro 3,5mm sluchátkový jack, 

USB kabel s Lightning konektorem, USB napájecí adaptér 

   BZ00122455 

kód položky  barva body

 BZ00122455  Space Grey  674 

 BZ00122450  Silver  674 

 BZ00122445  Gold  674 

 674 
bodů

 IPPHONNNE 8 664GGB 

   4,7", 1 334×750 px

  fotoaparát přední 7 Mpx (1 080 HD videa), zadní 12 Mpx 

(5× digitální zoom)

  operační systém iOS 11

  šestijádrový procesor

  RAM 2 GB, interní paměť 64 GB

  LTE (Nano SIM)

  Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Lightning, GPS

  Touch ID, GLONASS, tříosý gyroskop, akcelerometr, snímač 

blízkosti, barometr

  baterie Li-Ion, 1 821 mAh

  doba hovoru 14 h

  rozměry 138,4×67,3×7,3 mm, hmotnost 148 g

  obsah balení: iPhone s iOS 11, EarPods s konektorem 

Lightning, Lightning adaptér pro 3,5mm sluchátkový jack, 

USB kabel s Lightning konektorem, USB napájecí adaptér 

   BZ00122440 

kód položky  barva body

 BZ00122440  Space Grey  577 

 BZ00122435  Silver  577 

 BZ00122430  Gold  577 

 577 
bodů



9ELEKTRONIKA APPLE

 IPPHONNNE 7 PPLUUS 332 GBB 

   5,5", 1 920×1 080 px

  12Mpx fotoaparát s širokoúhlým objektivem a teleobjektivem, 

kamera FaceTime 7 Mpx

  čtyřjádrový procesor, 2 230 MHz

  operační systém iOS 10

  RAM 3 GB, interní paměť 32 GB

  4G LTE Advanced, GSM / EDGE, UMTS / HSPA+, DC-HSDPA, 

CDMA EV-DO Rev. A

  Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac s MIMO, Bluetooth 4.2, NFC, konektor 

Lightning, GPS

  snímač otisků prstů Touch ID, tříosý gyroskop, akcelerometr, 

snímač blízkosti, snímač okolního osvětlení, barometr

  Baterie Li-Ion, 2 900 mAh

  pohotovostní doba 240 h, doba hovoru 21 h

  rozměry 158,2×77,9×7,3 mm, hmotnost 188 g

  obsah balení: iPhone s iOS 10, sluchátka Apple EarPods 

s konektorem Lightning s ovládáním a mikrofonem, Lightning 

adaptér pro 3,5mm sluchátkový jack, USB kabel s konektorem 

Lightning, USB napájecí adaptér 

   BZ00122425 

kód položky  barva body

 BZ00122425  Silver  545 

 BZ00122420  Rose Gold  545 

 BZ00122415  Gold  545 

 BZ00122410  Black  545 

 545 
bodů

 IPPHONNNE 7 332GGB 

   4,7", 1 334×750 px

  operační systém iOS 10

  čtyřjádrový procesor, 2 230 MHz

  RAM 2 GB, interní paměť 32 GB

  4G LTE Advanced, GSM / EDGE, UMTS / HSPA+, DC-HSDPA, 

CDMA EV-DO Rev. A

  Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac s MIMO, Bluetooth 4.2, NFC, konektor 

Lightning, GPS

  snímač otisků prstů Touch ID, tříosý gyroskop, akcelerometr, 

snímač blízkosti, snímač okolního osvětlení, barometr

  fotoaparát zadní 12 Mpx, přední kamera FaceTime 7 Mpx

  Baterie Li-Ion, 1 960 mAh

  pohotovostní doba 240 h, doba hovoru 14 h

  rozměry 138,3×67,1×7,1 mm, hmotnost 138 g

  obsah balení: iPhone s iOS 10, sluchátka Apple EarPods 

s konektorem Lightning s ovládáním a mikrofonem, Lightning 

adaptér pro 3,5mm sluchátkový jack, USB kabel s konektorem 

Lightning, USB napájecí adaptér 

   BZ00122405 

kód položky  barva body

 BZ00122405  Silver  424 

 BZ00122400  Rose Gold  424 

 BZ00122395  Gold  424 

 BZ00122390  Black  424 

 424 
bodů



10 ELEKTRONIKA APPLE

IPAD

 IPPAD 99,,7 WIFFI 332 GGB MMR77F22FFDD / A GRRREY 

  9,7" Retina s LED podsvícením a technologií IPS, 2 048×1 536 px

 kamera přední 1,2 Mpx, zadní 8 Mpx

 operační systém iOS 11

 čtyřjádrový procesor A10 Fusion, 2,34 MHz

 RAM 2 GB, interní paměť 32 GB

 3,5 mm Jack, Lightning, Wi-Fi (802.11a / b / g / n / ac), Bluetooth 4.2

 Touch ID, tříosý gyroskop, akcelerometr, barometr, snímač okolního 

osvětlení

 baterie Li-Ion, 32,4 Wh

 max. pohotovostní doba až 10 h

 rozměry 240×169,5×7,5 mm, hmotnost 469 g

 obsah balení: iPad, USB kabel s konektorem Lightning

 USB napájecí adaptér 

  BZ00122570 

 275 
bodů



11ELEKTRONIKA APPLE

 MMACBBOOOOK PRRO 113 I5 88GGBB 2256 GGGBB 

  Touch Bar a Touch ID

 13,3", LED podsvícení a technologie IPS, 

2 560×1 600 při 227 px na palec

 web kamera FaceTime HD s rozlišením 720p

 operační systém macOS High Sierra

 procesor Intel® Core i5 2,3GHz 8th generation (Turbo Boost 

až 3,8 GHz)

 paměť 8 GB 2133MHz paměti LPDDR3 na desce, pevný 

disk 256 GB SSD

 bez optické mechaniky

 grafická karta Intel® Iris Plus Graphics 655

 TouchPad, podsvícená klávesnice, čtečka otislů prstů

 Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0

 4× Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5mm sluchátkový výstup

 58Wh lithium-polymerová baterie, výdrž 10 h

 napájení 61W USB-C napájecí adaptér

 obsah balení: 13" MacBook Pro, 61W USB-C napájecí adaptér 

USB-C nabíjecí kabel (2 m)

 rozměry 304×14×212 mm, hmotnost 1,37 kg 

  BZ00122600 

kód položky  barva body

 BZ00122600  Grey  1 706 

 BZ00122605  Silver  1 706 

 1 706 
bodů

MACBOOK



12 ELEKTRONIKA APPLE

 MMACBBOOOOK PRRO 113 I5 88GGBB 2256 GGGBB 
S GREEYYY 

   13,3", LED podsvícení a technologie IPS; 

2 560×1 600 při 227 px na palec, jas 500 nitů

  web kamera FaceTime HD s rozlišením 720p

  operační systém macOS Sierra

  procesor 2,3 GHz dvoujádrový Intel® Core i5 (Turbo Boost 

až 3,6 GHz) se 64 MB paměti eDRAM

  paměť 8 GB 2 133 MHz paměti LPDDR3 na desce

  pevný disk 256 GB SSD úložiště na sběrnici PCIe

  bez optické mechaniky

  grafická karta Intel® Iris Plus Graphics 640

  Force Touch Trackpad, lokalizace klávesnice CZ, podsvícení

  Wi-Fi 802.11ac; kompatibilní se specifikacemi 

IEEE 802.11a / b / g / n, Bluetooth 4.2

  2× Thunderbolt 3, 3,5mm sluchátkový výstup

  vestavěná 54,5Wh lithium-polymerová baterie

  výdrž až 10 h bezdrátového prohlížení webu, až 10 h 

přehrávání filmů z iTunes, v pohotovosti až 30 dní

  61W USB-C napájecí adaptér

  rozměry 30,41×21,24×1,49 cm, hmotnost 1,37 kg

  šasi hliník, barva vesmírně šedá 

   BZ00122595 

 1 401 
bodů

 MMACBBOOOOK PRRO 113 I5 88GGBB 1128 GGGBB 
SILVERRRR 

   13,3", LED podsvícení a technologie IPS; 

2 560×1 600 při 227 px na palec, jas 500 nitů

  web kamera FaceTime HD s rozlišením 720p

  operační systém macOS Sierra

  procesor 2,3 GHz dvoujádrový Intel® Core i5 (Turbo Boost 

až 3,6 GHz) se 64 MB paměti eDRAM

  paměť 8 GB 2 133 MHz paměti LPDDR3 na desce

  pevný disk 128 GB SSD úložiště na sběrnici PCIe

  bez optické mechaniky

  grafická karta Intel® Iris Plus Graphics 640

  Force Touch Trackpad, lokalizace klávesnice CZ, podsvícení

  Wi-Fi 802.11ac; kompatibilní se specifikacemi 

IEEE 802.11a / b / g / n, Bluetooth 4.2

  2× Thunderbolt 3, 3,5mm sluchátkový výstup

  vestavěná 54,5Wh lithium-polymerová baterie

  výdrž až 10 h bezdrátového prohlížení webu, až 10 h 

přehrávání filmů z iTunes, v pohotovosti až 30 dní

  61W USB-C napájecí adaptér

  rozměry 30,41×21,24×1,49 cm, hmotnost 1,37 kg

  šasi hliník, barva stříbrná 

   BZ00122590 

 1 219 
bodů



13ELEKTRONIKA APPLE

 MMACBBOOOOK AIIR 113 I55 88 GBB 2556 GBBBB 
S GREEYYY 

   13,3", LED podsvícení a technologie IPS, 

2 560×1 600 při 227 px na palec

  web kamera FaceTime HD s rozlišením 720p

  operační systém macOS Mojave

  procesor Intel® Core i5 1,6GHz (Turbo Boost až 3,6 GHz)

  paměť 8 GB 2 133 MHz paměti LPDDR3 na desce

  pevný disk 256 GB SSD úložiště na sběrnici PCIe

  bez optické mechaniky

  grafická karta: Intel® UHD Graphics 617

  TouchPad, podsvícená klávesnice, čtečka otisků prstů

  Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2

  2× porty Thunderbolt 3 (USB-C), 1× 3,5mm sluchátkový výstup

  lithium-polymerová baterie 50,3 Wh, výdrž12 h

  30W USB-C napájecí adaptér; napájení portem USB-C

  rozměry 304×15,6×304 mm, hmotnost 1,25 kg

  obsah balení: MacBook Air, 30W USB-C napájecí adaptér, 

USB-C nabíjecí kabel (2 m)

  barva vesmirně šedá 

   BZ00122585 

 1 280 
bodů

 MMACBBOOOOK AIIR 113 I55 88 GBB 1228 GBBBB 
SILVERRRR 

   13,3", LED podsvícení a technologie IPS, 

2 560×1 600 při 227 px na palec

  web kamera FaceTime HD s rozlišením 720p

  operační systém macOS Mojave

  procesor Intel® Core i5 1,6 GHz (Turbo Boost až 3,6 GHz)

  paměť 8 GB 2 133 MHz paměti LPDDR3 na desce

  pevný disk 128 GB SSD úložiště na sběrnici PCIe

  bez optické mechaniky

  grafická karta Intel® UHD Graphics 617

  TouchPad, podsvícená klávesnice, čtečka otisků prstů

  Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2

  2× port Thunderbolt 3 (USB-C), 1× 3,5mm sluchátkový výstup

  lithium-polymerová baterie 50,3 Wh, výdrž 12 h

  napájení 30 W USB-C napájecí adaptér, napájení portem 

USB-C

  rozměry: 304×15,6×304 mm, hmotnost 1,25 kg

  obsah balení: MacBook Air, 30W USB-C napájecí adaptér, 

USB-C nabíjecí kabel (2 m)

  barva stříbrná 

   BZ00122580 

 1 097 
bodů



14 ELEKTRONIKA APPLE

AIRPODS

 APPLEEEE AIRPPOODSS MMMEEF22ZZMM / A 

  design Apple

 automatické zapnutí a připojení

 nastavení jedním klepnutím pro všechna vaše Apple zařízení, 

hladké přepínání mezi zařízeními

 plný, vysoce kvalitní zvuk a hlas

 rozměry AirPods (každé sluchátko) 16,5×18,0×40,5 mm, 

nabíjecí pouzdro 44,3×21,3×53,5 mm

 hmotnost AirPods (každé sluchátko) 4 g, nabíjecí pouzdro 38 g

 připojení AirPods: Bluetooth, nabíjecí pouzdro: konektor 

Lightning

 čidla AirPods (každé sluchátko): dva mikrofony s formováním 

paprsku, dvě optická čidla, pohybový akcelerometr, řečový 

akcelerometr

 AirPods s nabíjecím pouzdrem: doba poslechu víc než 24 h, 

doba volání až 11 h

 AirPods (jedno nabití): doba poslechu víc než 5 h, doba volání 

až 2 h

 15 minut nabíjení v pouzdře stačí na 3 h poslechu nebo víc než 

1 h volání 

  BZ00122565 

 163 
bodů



15ELEKTRONIKA APPLE

APPLE WATCH

 APPLEEEE WATTCH SS3 442MMMM 
SPACEEEE GREEY MTTTF332CCN// AA 

  vlastnosti Series 3 (GPS)

 Zabudované GPS a GLONASS

 rychlejší dvoujádrový procesor, čip W2, kapacita 8 GB

 barometrický výškoměr, snímač tepové frekvence, 

akcelerometr a gyroskop

 voděodolné do 50 metrů

 tvrzené Ion-X sklíčko, kompozitní zadní strana

 Wi-Fi (802.11b / g / n v pásmu 2,4 GHz), Bluetooth 4.2

 výdrž baterie až 18 hodin

 watchOS 4

 rozměry: 42,5×36,4×11,4 mm

 hmotnost pouzdra: 32,3 g 

  BZ00122575 

 337 
bodů



Dodávaná barva a vzor některých produktů INTEX se může lišit od vyobrazení v tomto katalogu.



NAFUKOVACÍ BAZÉNY 
A HRAČKY INTEX

ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2019



18 NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

NAFUKOVACÍ LEHÁTKA

 KKULLAATÁ NNAFUKKOVVACCÍ MATTRACEE 
VVODDNNÍ MEELOUUNN 

  ø 183 cm, výška 23 cm

 max. nosnost 200 kg 

  BZ00111468 

 28 
bodů



19NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE LÍÍZZÁTKKO 

   matrace s realistickým potiskem

  rozměry 208×135 cm

  max. nosnost 100 kg 

   BZ00111458 

 20 
bodů

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE MMOOJITOO 

   kolekce 2019

  držák na pití

  rozměry 178×91 cm, kvalitní vinyl o síle 0,28 mm

  max. nosnost 100 kg

  vhodné od 14 let 

   BZ00111460 

 17 
bodů

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE HHOOTDOOG 

   kolekce 2019

  2 madla z boku matrace

  rozměry 180×89 cm

  max. nosnost 100 kg

  vhodné od 14 let 

   BZ00111462 

 17 
bodů



20 NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE 
BBRAAMMBŮRRKY 

   vyrobeno z kvalitního vinylu

  rozměry 178×140 cm

  nosnost 100 kg 

   BZ00111466 

 23 
bodů

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE JAAAHODDA 

   2 madla po stranách matrace

  rozměry 168×142 cm

  max. nosnost 100 kg 

   BZ00111470 

 23 
bodů

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE 
HHAMMBBURGGER 

   kolekce 2019

  rozměry 145×142 cm

  max. nosnost 100 kg 

   BZ00111464 

 22 
bodů



21NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE SRRDCEE 

   kolekce 2019

  držák na pití

  rozměry 145×142 cm

  max. nosnost 100 kg

  vhodné od 14 let 

   BZ00111472 

 20 
bodů

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE KKOOČKAA 

   kolekce 2019

  2 madla v horní části matrace

  rozměry 147×135 cm

  max. nosnost 100 kg

  vhodné od 14 let 

   BZ00111474 

 20 
bodů

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE MMOOPS 

   kolekce 2019

  2 madla v horní části matrace

  rozměry 173×130 cm, kvalitní vinyl o síle 0,28 mm

  max. nosnost 100 kg

  vhodné od 14 let 

   BZ00111476 

 20 
bodů



22 NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE MMUUŠLEE

   2 madla a 2 držáky na pití po stranách matrace

  rozměry 178×165×24 cm

  max. nosnost 200 kg

  vhodné od 14 let 

   BZ00111478 

 44 
bodů

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE 
PPALLMMOVÝÝ LISTT 

   kolekce 2019

  rozměry 213×142 cm

  max. nosnost 100 kg

  vhodné od 14 let 

   BZ00111480 

 25 
bodů

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE 
AANDDĚĚLSKÁKÁ KŘŘÍDDLAA 

   2 madla v horní části matrace

  rozměry 251×160 cm

  max. hmotnost 100 kg 

   BZ00111484 

 37 
bodů



23NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE 
SSEDDMMIKRÁÁSKAA 

   kolekce 2019

  2 madla pro snazší uchopení

  ø 142 cm, kvalitní vinyl o síle 0,28 mm

  max. nosnost 100 kg

  vhodné od 14 let 

   BZ00111482 

 19 
bodů

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE PÁÁÁV 

   2 pevná madla po stranách

  3 vzduchové komory

  rozměry 193×163×94 cm

  max. nosnost 200 kg

  vhodné od 6 let 

   BZ00111486 

 33 
bodů

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE 
OOBŘŘÍ KAČČENKKAA 

   rozměry 221×221×122 cm

  max. nosnost 200 kg

  vhodné od 14 let 

   BZ00111488 

 43 
bodů



24 NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE 
OOBŘŘÍ LABUŤ 

   2 pevná madla

  2 vzduchové komory

  rozměry 194×152×147 cm

  max. nosnost 200 kg

  vhodné od 14 let 

   BZ00111490 

 41 
bodů



25NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 NNAFFUUKOVVACÍ MMMATTRAACCE 
OOBŘŘÍ PLAMEŇŇÁÁK 

   2 pevná madla

  rozměry 218×211×136 cm

  max. nosnost 200 kg

  vhodné od 14 let 

   BZ00111492 

 42 
bodů

 PPÁRRTYTY OSSTROOVV JEEDNNOOROOŽŽEC 

   max. pro 4 osoby

  lavice s opěradlem, 4 držáky nápojů, vestavěný uzavíratelný 

bar

  kotevní vak s lanem

  rozměry 503×335×173 cm

  max. nosnost 400 kg 

   BZ00111494 

 231 
bodů

 NNAFFUUKOVVACÍ JJEEZDDECCKKÝ BBÝÝK 

   madlo pro jezdce a dodatečná 4 madla na kruhové základně

  3 vzduchové komory

  rozměry 239×196×81 cm

  max. zatížení 100 kg 

   BZ00111496 

 69 
bodů



26 NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 NNAFFUUKOVVACÍ DDVVOOJITTÁÁ MAATTRACCE 
SS POOLLŠTÁÁŘKY 

   matrace pro dva se 2 držáky na pití a 2 polštářky

  rozměry 198×160 cm

  max. nosnost 200 kg 

   BZ00111498 

 25 
bodů

 NNAFFUUKOVVACÍ KKŘESLOO SPOOOJOVAACÍ 

   přezky pro spojení s lehátky či chladničkou

  2 nafukovací komory

  síť ve dně, dvě madla

  rozměry 130×126 cm 

   BZ00111500  23 
bodů



27NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 NNAFFUUKOVVACÍ LLEEHÁÁTKKOO 
EEXTTRAA COOMFOORRT 

   2 pevná madla a držáky na pití

  dvě vzduchové komory

  rozměry 180×135 cm

  max. nosnost 80 kg 

   BZ00111502  24 
bodů

 NNAFFUUKOVVACÍ OOOSTROOV S NNEEBESSY 

   odnímatelná stříška proti slunci

  pohodlné opěradlo, 2 držáky na pití

  vinyl o síle 0,45 mm, 2 oddělené vzduchové komory

  ø 199 cm 

   BZ00111504 

 100 
bodů



28 NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

HRACÍ CENTRA

 HHRAACCÍ CEENTRUM 
JJUNNGGLE AADVEENNTUUREE 

  vodní skluzavka, nafukovací palma, plameňák, opice kroužky 

na hraní a 5 balónků

 nafukovací podlážka s vypouštěcím ventilem

 možnost napojení na zahradní hadici pro vytvoření vodotrysku

 rozměry 257×216×84 cm

 malý bazének: výška 11 cm, objem 57 l

 velký bazének: výška 20 cm, objem 493 l

 max. nosnost 81 kg 

  BZ00111510 

 55 
bodů



29NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 HHRAACCÍ CEENTRUM FFISSHHINGG FUN 

   nafukovací základna, prut na ryby, rybky, skluzavka, 6 míčků

  možnost připojení zahradní hadice pro vytvoření vodotrysku

  rozměry 218×188×99, objem 182 l

  max. nosnost 81 kg

  vhodné od 3 let 

   BZ00111512 

 40 
bodů

 HHRAACCÍ CEENTRUM DDINNOO 

   možnost připojení k zahradní hadici pro vytvoření vodní mlhy

  rozměry 259×165×107 cm

  objem malého bazénku 65 l

  objem velkého bazénku 169 l

  max. nosnost 54 kg 

   BZ00111514 

 48 
bodů



30 NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 HHRAACCÍ CEENTRUM CCUKRRÁRRNNA 

   2 nafukovací lízátka, kolejnice na míčky, 6 míčků, skluzavka

  možnost připojení zahradní hadice ke sprše

  rozměry 295×191×130 cm

  max. nosnost 81 kg

  vhodné od 3 let 

   BZ00111516 

 53 
bodů

 HHRAACCÍ CEENTRUM SS KKRROKOOODÝLEM 

   nafukovací bazének, skluzavka, slunečník, kyblíček a kačenka

  krokodýl po napojení na zahradní hadici stříká vodu

  rozměry 203×173×89 cm

  objem 180 l 

   BZ00111518 

 31 
bodů



31NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 HHRAACCÍ CEENTRUM DDINNOOSAAUURUSS 

   6 míčků pro nakrmení dinosaura

  možnost napojení na zahradní hadici pro spršku z palmy

  extra polstrování, vypouštěcí ventil v podlaze

  rozměry 249×191×109 cm 

   BZ00111520 

 38 
bodů

 HHRAACCÍ CEENTRUM DDUHAA 

   2 nafukovací bazény, skluzavka, sprcha ve tvaru duhy, hry 

s míčky a kroužky

  vypouštěcí ventil v každém bazénku

  rozměry 297×139×135 cm

  malý bazének: hloubka vody 25 cm, objem 227 l

  větší bazének: hloubka vody 17 cm, objem 201 l

  max. zatížení 81 kg

  vhodné od 3 let 

   BZ00111522 

 47 
bodů



32 NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 HHRAACCÍ CEENTRUM DDINNOOPARRK 

   velký bazének se skluzavkou, vodní sprškou, míčky a kroužky

  rozměry 333×229×112 cm

  hloubka vody 15 cm, objem 280 l

  max. zatížení 81 kg

  vhodné od 3 let 

   BZ00111524 

 52 
bodů

 PPLOOVVOUCCÍ DOMMEKK 
SSE SSKKLUZZAVKOOOU 

   6 pevných madel, oddělitelné boční zábrany

  rozměry 279×173×122 cm

  max. zatížení 100 kg 

   BZ00111508 

 61 
bodů



33NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 NNAFFUUKOVVACÍ KKOOČČÁRR 
PPROO PPRINNCEZNNU 

  do interiéru i do vody

 rozměry kočáru 145×135×104 cm

 rozměry koně 124×58×66 cm

 max. nosnost 100 kg

 vhodné od 3 let 

  BZ00111506 

 52 
bodů

 NNAFFUUKOVVACÍ SSKLUUZAAVVKAA 
DDO BAAZÉNNU 

  možnost připojení k zahradní hadici pro vlhčení kluzné plochy 

vodou

 6 madel

 rozměry 333×206×117 cm

 max. nosnost 80 kg 

  BZ00111526 

 84 
bodů



34 NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

NAFUKOVACÍ BAZÉNY

 BBAZZÉÉN OCCEÁNN SE STTŘŘÍŠKKOOU 

  stříška proti slunci

 vypouštěcí ventil

 rozměry 157×157×122 cm

 vhodné od 3 let 

  BZ00111530 

 24 
bodů



35NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 DDĚTTSKÝ BBAZÉNN JEEDNNOOROOŽŽEC 

  po připojení k zahradní hadici slouží jako sprška

 rozměry 272×193×104

 vhodné od 2 let 

  BZ00111532 

 25 
bodů

 DDĚTTSKÝ BBAZÉNN ŽRRALLOOK 

  stříška proti slunci

 vypouštěcí ventil

 rozměry 201×198×109 cm

 vhodné od 3 let 

  BZ00111534 

 23 
bodů

 DDĚTTSKÝ BBAZÉNN HRROCCHH

  skluzavka, možnost připojení na zahradní hadici

 vypouštěcí ventil

 rozměry 221×188×86 cm, hloubka vody 15 cm

 max. zatížení 81 kg 

  BZ00111536 

 30 
bodů



36 NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 BBAZZÉÉN NAAFUKKOOVAACÍ ČČTVEEREC 

  široké stěny pro komfort a stabilitu

 rozměry 229×229×56 cm 

  BZ00111538 

 43 
bodů

 BBAZZÉÉN ROODINNNÝ NNAFFUUKOOVVACÍ 

  3 samostatně nafukovací vzduchové komory

 vypouštěcí ventil

 rozměry 310×178×51 cm

 hloubka vody 33 cm, objem 1 020 l 

  BZ00111540 

 34 
bodů

 BBAZZÉÉN ROODINNNÝ OOBDDÉÉLNNÍKOVÝÝ 

  2 samostatně nafukovací vzduchové komory

 vypouštěcí ventil

 rozměry 262×175×56 cm

 hloubka vody 36 cm, objem 770 l 

  BZ00111542 

 27 
bodů



37NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 TTRAAMMPOLLÍNA JUMMP-OO--LENNE 

   ø 203 cm, výška 69 cm, váha balení 8,39 kg

  vhodné pro děti od 3 do 6 let

  nosnost 54 kg (max. 2 děti současně) 

   BZ00111564 

 53 
bodů

 BBAZZÉÉNOVVÝ SEETT EAASYY 

   nadzemní kruhový bazén

  pevný, z trojitého PVC

  neobsahuje kovové části

  velmi dobrá skladovatelnost

  jednoduchá montáž cca za 15 min

  splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy

  součástí balení je i filtrační čerpadlo s proudovým chráničem 

  napájení 12 V (trafo měnící 220 V na 12 V) 

   BZ00111566 

kód položky  rozměr, objem body

 BZ00111566  244×76 cm, 2 419 l  59 

 BZ00111568  305×76 cm, 3 853 l  68 

 BZ00111570  366×76 cm, 5 621 l  86 

 59 
bodů



38 NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

ČLUNY

 ČČLUUNN EXPPLORREER PPROO 

  nafukovací dno, záchytné lano podél celého člunu

 pevné úchyty, držadlo na čele člunu, úchyty pro pádla

 3 vzduchové komory s dvojitým ventilkem

 pádla ani ruční pumpa nejsou součástí balení

 rozměry: 196×102×33 cm

 max. nosnost 120 kg 

  BZ00111546 

 22 
bodů



39NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 ČČLUUNN EXPPLORREER PPROO 3000 SSET 

   vyztužené dno, záchytné lano po celém obvodu 

  plastové madlo, úchyty pro pádla

  3 vzduchové komory, hlavní komora s ventilem typu boston

  součástí balení jsou pádla a ruční pumpa

  rozměry 244×117×36 cm

  max. nosnost 200 kg 

   BZ00111548  47 
bodů

 ČČLUUNN CHAALLEENNGEER 22 SETT 

   nafukovací dno, záchytné lano po celém obvodu člunu

  pevné úchytky, madlo v čele člunu, úchyty pro pádla

  součástí balení jsou pádla a ruční pumpa

  rozměry 236×114×41 cm

  max. nosnost 200 kg 

   BZ00111550 

 44 
bodů

 ČČLUUNN CHAALLEENNGEER 33 SETT 

   3 vzduchové komory, bostonský ventil

  upínací pás po celém obvodu člunu

  madla pro přenášení

  nafukovací dno a sedací polštáře

  držáky přídavného motoru

  součástí balení jsou pádla a ruční pumpa

  rozměry 295×137×43 cm

  max. nosnost 320 kg (3 osoby) 

   BZ00111552 

 89 
bodů



40 NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 ČČLUUNN SEAAHAWWKK 33 SEETT 

   3 vzduchové komory, 2 boston ventily

  2 držáky na pruty, držák na podběrák, taška na nářadí, držák 

na přídavný motor

  nafukovací podlaha a sedáky

  součástí balení jsou pádla a ruční pumpa

  rozměry 295×137×43 cm

  max. nosnost 360 kg (3 osoby) 

   BZ00111554 

 86 
bodů

 ČČLUUNN SEAAHAWWKK 44 SEETT 

   3 vzduchové a 1 pomocná komora, bostonský ventil

  nafukovací sedačky, držáky člunu, držáky na rybářský prut, 

držáky pádel, pouzdro na nářadí, záchytný provaz po obvodu 

člunu

  závěs pro připojení elektromotoru

  materiál Rugged Vinyl o síle 0,76 mm

  součástí balení jsou pádla a ruční pumpa

  rozměry 351×145×48 cm

  max. nosnost 480 kg (4 osoby) 

   BZ00111556 

 114 
bodů



41NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 ČČLUUNN EXCCURSSIOON 4 SSEET 

   vhodný k použití na klidné vodě (přehrada, rybník)

  provaz po celém obvodu člunu, madla pro snadné přenášení

  držáky pádel a rybářských prutů, 2 nafukovací křesílka, 

pouzdro na nářadí

  součástí balení jsou pádla, ruční pumpička a taška pro 

přenášení

  rozměry 315×165×43 cm

  max. nosnost 500 kg (4 osoby) 

   BZ00111558 

 133 
bodů

 KKAJJAAK CHHALLLEENGGERR KK1 
VVČEETNĚ PPÁDLAAA 

   pro 1 osobu, nízký profil pro jezera, mírné řeky a klidné moře

  velký a pohodlný kokpit pro snadné vystupování i nastupování

  super pevné PVC o síle 0,76 mm

  dva bostonské ventily 

  součástí balení je hliníkové pádlo a ruční pumpa

  rozměry 274×76×33 cm

  max. nosnost 100 kg 

   BZ00111560 

 96 
bodů



42 NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

HRAČKY

 NNAFFUUKOVVACÍ LLEED MÍÍČ 

  plovoucí LED osvětlení do bazénu

 svítí ve 4 různých barvách, 2 režimy osvětlení

 automatické vypnutí po 2 hodinách

 napájení 3 AAA bateriemi (nejsou součástí balení)

 rozměry 23×22 cm 

  BZ00111456  39 
bodů



43NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 NNAFFUUKOVVACÍ KKRUH AA BALLÓÓN 

   set pro malé plavce

  různé varianty potisku 

   BZ00111454 

 20 
bodů

 DDĚTTSKÝ BBAZÉNNEKK, RUKÁVVKKY, 
KKRUUHH A MMÍČ 

   vodní set pro nejmenší

  různé varianty potisku 

   BZ00111572  21 
bodů



44 NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 MMÍČČKYKY DOO DĚTTSSKÉÉHOO KOUUUTKU 
100 KSS 

   6 různých barev

  velikost míčku cca 8 cm 

   BZ00111562 

 21 
bodů



45NAFUKOVACÍ BAZÉNY A HRAČKY INTEX

 PPLAAVECKÁÁ SAADDA 
RREEEF RIDEER SPPORRTSS

   šnorchl se silikonovým náústkem a zpětným ventilem

  vhodný od 8 let

  plavecká maska s ochranou proti ultrafialovému záření 

a zamlžování

  pohodlně sedí na obličeji

  vhodná od 14 let

  ploutve s nastavitelným páskem kolem paty

  velikost 41–45 

   BZ00111544 

 22 
bodů

 BBASSKKETBAALOVVÝÝ SSET NNAFUUKOVAACÍ 

   pro vnitřní i venkovní použití

  základnu lze plnit vodou pro větší stabilitu

  obsahuje 2 nafukovací míče

  rozměry 104×97×208 cm 

   BZ00111528 

 24 
bodů
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48 NÁPOJOVÉ LÁHVE A TERMOSKY

LÁHVE NALGENE

 LÁHEEV WIDE MOUTH 11500 

  takřka nezničitelná outdoorová láhev vhodná pro jakýkoliv 

horký či studený nápoj

 objem 1,5 l – padne do bočních kapes batohů a většiny držáků

 široké hrdlo pro snadné vymývání či plnění láhve ledem

 rysky umožní sledovat pitný režim nebo usnadní mixování 

nápoje

 uzávěr je pomocí pásku pevně přichycen k láhvi 

  BZ00115256 

kód položky  barva body

 BZ00115256  Gray/Blue  9 

 BZ00115258  Blue/Black  9 

 BZ00115260  Cosmo/Dark Berry  9  9 
bodů

Gray/Blue Blue/Black
Cosmo/

Dark Berry



49NÁPOJOVÉ LÁHVE A TERMOSKY

 LÁHEEV WIDE MOUTH 11000 

  objem 1 l 

 široké hrdlo pro snadné vymývání či plnění láhve ledem

 rysky umožní sledovat pitný režim nebo usnadní mixování 

nápoje

 uzávěr je pomocí pásku pevně přichycen k láhvi 

  BZ00115262 

kód položky  barva body

 BZ00115262  Olive  8 

 BZ00115264  Aubergine  8 

 BZ00115266  Cerulean  8 

 BZ00115268  Mellon Ball  8 

 BZ00115270  Clementine  8 

 BZ00115272  Pomegranate  8 

 8 
bodů

 LÁHEEV WIDE MOUTH 5500 

  objem 0,5 l 

 široké hrdlo pro snadné vymývání či plnění láhve ledem

 rysky umožní sledovat pitný režim nebo usnadní mixování 

nápoje

 uzávěr je pomocí pásku pevně přichycen k láhvi

 odolná proti nárazům a vhodná pro studené i teplé nápoje 

  BZ00115274 

kód položky  barva body

 BZ00115274  Rustic Orange  6 

 BZ00115276  Spring Green/Green  6 

 BZ00115278  Clear/Red  6 

 BZ00115280  Purple/White  6 

 BZ00115282  Olive  6 

 BZ00115284  Pomegranate  6 

 6 
bodů

Olive Aubergine Cerulean Mellon Ball Clementine Pomegranate

Rustic 

Orange

Spring green/

Green
Clear/Red Purple/White Olive Pomegranate



50 NÁPOJOVÉ LÁHVE A TERMOSKY

 LÁHEEV OTF 

  objem 700 ml

 odklápěcí uzávěr včetně pojistky proti otevření a rozlití nápoje

 tvarované hrdlo pro snadné doplnění 

 63mm víko se dá kombinovat se stejně širokými láhvemi 

Nalgene

 snadné otevírání a zavírání jednou rukou

 silikonové těsnění, nepropustné víko, rysky 

  BZ00115286 

kód položky  barva body

 BZ00115286  Clear/Green  9 

 BZ00115288  Blue/Blue  9 

 BZ00115290  Spring Green/Green  9 

 BZ00115292  Petal/Red  9 

 BZ00115294  Smoke/Gray  9 

 BZ00115296  Clear/Black  9 

 9 
bodů

Clear/Green Blue/Blue
Spring Green/

Green
Petal/Red Smoke/Gray Clear/Black
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 LÁHEEV NARROW MOUUUTH 

  objem 1 l, úzké hrdlo

 vyrobena z odolného materiálu, odolná proti rozbití

 pro studené i teplé nápoje

 uzávěr je pomocí pásku pevně přichycen k láhvi 

  BZ00115298 

kód položky  barva body

 BZ00115298  Slate  8 

 BZ00115300  Clear/Green  8 

 BZ00115302  Red  8 

 BZ00115304  Pink  8 

 BZ00115306  Woodsman  8 

 BZ00115308  Mellon Ball  8  8 
bodů

 LÁHEEV N-GENN 

  objem 750 ml 

 extrémně odolná proti nárazům

 univerzální 53mm hrdlo vhodné pro děti i dospělé, tvarované 

víko s otvorem pro prst

 z měkkého neprokluzujícího materiálu pro snadné uchopení

 rysky tvarovány přímo na láhvi 

  BZ00115310 

kód položky  barva body

 BZ00115310  Orange  6 

 BZ00115312  Blue  6 

 BZ00115314  Pink  6 

 BZ00115316  Tri-color  6 

 BZ00115318  Mint  6 

 BZ00115320  Orchid  6 

 6 
bodů

Slate Clear/Green Red Pink Woodsman Melon Ball

Orange Blue Pink Tri-color Mint Orchid
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 OBAALL NA LÁHHEV NALGGGENE 
OTGG// OTF 

  neoprenový obal na láhve OTG a OTF

 v mrazivém počasí uchová nápoj teplý, v horku dostatečně 

studený 

  BZ00115334 

 10 
bodů

 LÁHEEV OTF-KKIDS 

  objem 350 ml

 dětská láhev s pěkným designem

 vhodná na trénink, do školy, do přírody

 lehké a spolehlivé zavírání 

  BZ00115322 

kód položky  barva body

 BZ00115322  Gray (Smash)  8 

 BZ00115324  Purple (Owl)  8 

 BZ00115326  Clear (Woodland)  8 

 BZ00115328  Green (Melone)  8 

 BZ00115330  Purple (Penguin)  8 

 BZ00115332  Blue (Forest)  8  8 
bodů

 Gray 

(Smash) 
 Purple (Owl) 

 Clear 

(Woodland) 

 Green (Me-

lone) 

 Purple (Pen-

guin) 
 Blue (Forest) 
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 OBAALL NA LÁHHEV NALGGGENE 

  izolační obal na litrové láhve Nalgene s širokým hrdlem

 v mrazivém počasí uchová nápoj teplý, v horku dostatečně 

studený

 integrované poutko 

  BZ00115336 

 10 
bodů

 TERMMMOOBAL NA LÁHEEV NALGENNE 

  neoprenový izolační obal na litrové lahve Nalgene s širokým 

hrdlem

 v mrazivém počasí uchová nápoj teplý, v horku dostatečně 

vychlazený

 zavírání na zip a poutko na pásek ve formě suchého zipu 

  BZ00115338 

 14 
bodů
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TERMOSKY MIZU

 LÁHEEV MIZU M5 

  designová láhev o objemu 0,53 l

 vyrobená z potravinářské nerezové oceli nepřejímající pachy

 díky svým rozměrům vhodná do jakéhokoliv batohu nebo 

kabelky 

  BZ00115340 

kód položky  barva body

 BZ00115340  Black  14 

 BZ00115342  Blue  14 

 BZ00115344  Spearmint  14 

 BZ00115346  Burgundy  14 

 14 
bodů

Black Blue Spearmint Burgundy
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 LÁHEEV MIZU M8 

  designová láhev o objemu 0,8 l

 vyrobená z potravinářské nerezové oceli nepřejímající pachy

 tvar dobře padne do ruky, batohu nebo kabelky 

  BZ00115348 

kód položky  barva body

 BZ00115348  Stainless/Black  15 

 BZ00115350  Army/Black  15 

 BZ00115352  Black  15 

 BZ00115354  Red  15 

 15 
bodů

 TERMMMOSKA MMIZU V8 

  objem 0,8 l 

 ideální pro udržení příjemně osvěžujících či naopak teplých 

nápojů bez nežádoucích pachů 

 elegantní módní a zároveň plně funkční doplněk 

  BZ00115356 

kód položky  barva body

 BZ00115356  Stainless  26 

 BZ00115358  Black  26 

 BZ00115360  White  26 

 BZ00115362  Blue  26 

 BZ00115364  Green  26  26 
bodů

Stainless/Black Army/Black Black Red

Stainless Black White Blue Green
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 DVOOUUSTĚNNÁÁ TERMOOOSKA 
MIZUUU V10 

  objem 1 l 

 měděná vrstva a uzávěr s vakuovým těsněním

 udrží teplotu až o 20 % déle než většina termosek na trhu 

 madlo z lanka zajistí snadné přenášení či upevnění 

  BZ00115366 

kód položky  barva body

 BZ00115366  Black  32 

 BZ00115368  Green  32 

 32 
bodů

 TERMMMOSKA MMIZU 3600VV7 

  objem 0,65 l 

 skvěle poslouží jako termohrnek na kávu či čaj

 dobře těsnící uzávěr

 nápoje udrží bez problému teplé až po dobu 12 hodin 

  BZ00115370 

kód položky  barva body

 BZ00115370  Grey  29 

 BZ00115372  White  29 

 29 
bodů

Black

Grey

Green

White
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HYDRAPAK

 SPOORRTOVNÍ VVAK NA VVVODU 
SHAAPPE-SHIFTT 

  snadno plnitelná díky velkému otvoru 

 bezpečnostní ventil zabrání úniku tekutiny i při pádu

 snadná manipulace a údržba

 může být zmražen nebo naplněn horkou vodou (max. 60 °C)

 obsahuje také Plug´n Play systém, který umožňuje odpojit 

hadičku, i když je vak plný 

  BZ00115374 

kód položky  objem body

 BZ00115374  2 l  25 

 BZ00115376  3 l  26 

 25 
bodů
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 SKLÁÁÁDACÍ LÁÁHEV STAAASH BOOTTLE 

  objem 750 ml

 unikátní produkt pro transport tekutin tam, kde není místa 

nazbyt

 materiál se speciální antibakteriální povrchovou úpravou

 po dopití se láhev snadno složí a vejde se do kapsy. 

  BZ00115378 

kód položky  barva body

 BZ00115378  Green  16 

 BZ00115380  Orange  16 

 16 
bodů

 SKLÁÁÁDACÍ LÁÁHEV STAAASH BOOTTLE 

  objem 1 l

 unikátní produkt pro transport tekutin tam, kde není místa 

nazbyt

 materiál se speciální antibakteriální povrchovou úpravou

 po dopití se láhev snadno složí a vejde se do kapsy. 

  BZ00115382 

kód položky  barva body

 BZ00115382  Blue  19 

 BZ00115384  Grey  19 

 19 
bodů

 SKLÁÁÁDACÍ VAAK SEEKEEER 

  ultra lehký rezervoár

 praktická poutka po stranách pro zavěšení na batoh nebo 

stanovou konstrukci

 skladný, praktický, z kvalitního materiálu 

  BZ00115386 

kód položky  objem body

 BZ00115386  2 l  15 

 BZ00115388  3 l  17 

 15 
bodů

Grey

Blue

Orange

Grey
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SOURCE

 ADAAPPTÉR NA A LÁHVE 
CONNVVERTUBEE SNEP 

  jednoduchým nasazením změní obyčejnou plastovou láhev 

na hydratační systém

 láhev můžete mít v batohu a přitom se kdykoliv napít

 součástí sady je několik druhů uzávěrů na různé typy lahví

 délka hadice 94 cm

 délka hadice umístěné v lahvi 35 cm 

  BZ00115390 

 14 
bodů
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 PITNNÝÝ VAK WWIDEPAC 

  široké otevírání umožní snadné a rychlé plnění i čištění

 izolační obal hadičky pomáhá udržet nápoj chladný

 magnetický klip drží hadičku na místě 

  BZ00115392 

kód položky  objem body

 BZ00115392  1,5 l  21 

 BZ00115394  2 l  22 

 BZ00115396  3 l  25 

 21 
bodů

 TUBEEE KIT + SAWWYER FILTTEER 

  hadička s vodním filtrem kompatibilní s hydrovaky

 odfiltruje více než 99 % zdraví škodlivých mikroorganizmů (např. bakterie 

způsobující salmonelózu a choleru i bakterie E. coli) 

 hadička sedí ke všem hydrovakům se systémem Quick Connect 

  BZ00115398 

 39 
bodů
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VÍNA Z ITÁLIE

Itálie patří k nejvýznamnějším světovým producentům vína. Vinařství zde má tradici 

dlouhou 4 000 let. V podstatě je celá Itálie jednou velkou vinařskou oblastí, byť se dělí 

celkem na 20 vinařských regionů. Od nejsevernější až k nejjižněji položené hranici 

země zde nenajdeme místo, jež by bylo pro pěstování vinné révy nevhodné. V množství 

vyprodukovaného vína Itálie každoročně soupeří s Francií a Španělskem. Co ovšem Itálii 

v oblasti pěstování vína dělá unikátní, je odrůdová rozmanitost vinic. Odhaduje se, že země 

nabízí více než 2 000 různých odrůd vinné révy. Do značné míry je to dáno bouřlivou historií 

země, která vedla mnoho občanských válek. Ke sjednocení Itálie došlo až v roce 1861. 

A tak si jednotlivé regiony zachovaly své charakteristické autonomní kulturní rysy, které se 

odrazily jak v lokálních pokrmech, tak i v pěstování různých zemědělských plodin včetně 

vinné révy. Každý z 20 vinařských regionů tedy nabízí unikátní vína vyrobená z lokálních 

odrůd, které ve světě nemají obdoby. 



VENETO

vinařství Santa Anna

vinařství Astoria

FRIULI VENEZIA GIULIA

vinařství Puiatti

TRENTINO ALTO-ADIGE

vinařství Santa Margherita

vinařství Ritterhof

TOSCANA

vinařství San Giorgio a Lapi 

vinařství Tentuta Caparzo

vinařství Tenuta Rossetti

ABRUZZO

vinařství Fantini Farnese

LAZIO

vinařství Silvestri

VÝBĚR VÍN Z ITALSKÝCH REGIONŮ
 

PUGLIA

vinařství Vigneti del Salento 

vinařství Monteverdi

SICILIA

vinařství Vigneti Zabu

vinařství Tasca d'Almerita

SARDEGNA

vinařství Sella & Mosca

Bologna

Milán

Turín

Řím

Benátky

Janov

Neapol

Palermo
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 PPPINOTT GGRIGIOOOO VALDADDIGE DDOOOC 
 VINAŘSTVÍ SANTA MARGHERITA 

 Bílé víno připravené výhradně z odrůdy Pinot Grigio, tedy 
rulandského šedého. Horské víno s jasnou jiskrou a lehkou 
barvou, s jemným podmanivým aroma citrusových plodů, 
lipového květu a lučního medu. Na chuti svěží, s pikantní 
živou kyselinkou a kultivovaným projevem. Velmi oblíbené 
víno díky své vyváženosti a eleganci.

  Odrůda: Pinot Grigio

  Alkohol: 12,5 %

  Poloha: vinice v kopcích v srdci Alto Adige v nadmořských 

výškách mezi 150–300 m n.m.; půdy tvoří vesměs naplaveniny 

s příměsí kamenů, hustota výsadby: 2 000–4 000 keřů / ha

  Vinifikace: ruční sběr hroznů v první polovině září, jemné 

lisování a fermentace v nerezových tancích 10–15 dní při 

teplotě kolem 18 °C, zásadně se neuplatňuje malolaktická 

fermentace, zraje v nerezu při teplotách mezi 15–16 °C

  Gastro: aperitiv, plody moře, ryby 

   BZ00109080 

 12 
bodů

SSSAUVVIGGGNON CCCCLASSIC DOC 
 VINAŘSTVÍ RITTERHOF 

 Komplexní suché bílé víno zlaté barvy s výrazným aroma 
a s tóny vyzrálého ovoce a sušených květin. Jemná 
sametová chuť se znamenitou kyselinkou, která vínu 
propůjčuje příjemnou svěžest.

  Odrůda: Sauvignon Blanc

  Alkohol: 13 %

  Poloha: Jižní Tyrolsko u městečka Termeno, vinice až v 600 m 

n. m., půdy kamenité, bohaté na minerální látky

  Vinifikace: ruční sběr hroznů začátkem listopadu, řízené 

kvašení, zrání v nerezových tancích

  Gastro: vychlazené na 8–10 °C jako aperitiv, k salátům 

a zeleninovým pokrmům, výraznějším rybám nebo ke kozímu 

sýru 

   BZ00109140 

 11 
bodů
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 CCCHARRDDOONNAAYYY DOP 
 VINAŘSTVÍ PUIATTI 

 Velmi čerstvé Chardonnay s kořeněnou kyselinou. V ústech 
nabízí citrusové tóny s příjemnou mineralitou. Je velmi 
čisté, rovné a pikantní.

 Odrůda: Chardonnay

 Alkohol: 13 %

 Poloha: Friuli, severovýchod Itálie, téměř na hranicích 

se Slovinskem v podoblasti Isonso. Vinice jsou v kopcích 

v předhůří oblasti Isonso. Půdy tvoří převážně štěrk. 

4 800 keřů / ha, výnos 2 kg / rostlina.

 Vinifikace: ruční sběr hroznů třetí týden v září, vinifikace bez 

slupek a malolaktické fermentace, alkoholová fermentace 

při 12 °C, zrání jen v nerezu a následně v láhvi

 Gastro: vychlazené na 8–10 °C jako aperitiv, k předkrmům, 

rybám, plodům moře či světlému masu 

  BZ00109145 

 9 
bodů

BBBIANCCOOO TOSCCCANA IGGTT 
 VINAŘSTVÍ TENUTA ROSSETTI 

 Víno slámově žluté barvy se zelenkavými odlesky. Aroma 
je ovocné s citrusovým charakterem a tóny bílých broskví. 
V chuti je svěží a lehké.

 Odrůda: Chardonnay, Malvasia, Trebbiano

 Alkohol: 12,5 %

 Poloha: Toskánsko, vinice mezi městy Florencie a Pisa

 Vinifikace: klasická vinifikace bílého vína, zrání v nezeru 

a v láhvi

 Gastro: Vychlazené na 10–12 °C jako aperitiv, k salátům 

a antipasti 

  BZ00109150 

 6 
bodů
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 FFFRASSCAAATI SUUPPPERIORREE DOCCG 
 VINAŘSTVÍ SILVESTRI 

 Velmi známé bílé víno z oblasti Lazio nedaleko Říma, 
připravené z odrůd Malvasia Bianca di Candia, Malvasia del 
Lazio a Greco. Slámově žluté víno s lehkým aroma s tónem 
vanilky. Sametově hebké a vyvážené. Chuť je velmi šťavnatá 
s tóny zralého ovoce a nádechem hroznového cukru, který 
zanechává příjemný dojem.

  Odrůda: Malvasia Bianca di Candia, Greco, Trebbiano 

Toscano

  Alkohol: 12,5 %

  Poloha: Lazio, střední Itálie, vinice v okolí Frascati, 

Grottaferrata, Monteporzio, Colonna nedaleko Říma

  Vinifikace: klasická vinifikace bílého vína, jemné lisování, 

filtrace a řízená fermentace v nerezových tancích, víno zraje 

v nerezu a následně v láhvi

  Gastro: vynikající k těstovninám, salátům, lehkých předkrmům 

   BZ00109020 

 7 
bodů

 VVVERMMEENNTINOO DI SARRDDEGNAA 
LLLA CAALLAA DOCCC 
 VINAŘSTVÍ SELLA & MOSCA 

 Bílé jiskrné víno odrůdy Vermentino původem z ostrova 
Sardinie, pěstovaná na vinicích v blízkosti mořského 
pobřeží. Víno jemně zlatavé barvy se zelenkavými odlesky 
a elegantním ovocným aroma zelených jablek s pozadím 
květu akátu. Na chuti osvěžující s perzistentní kyselinkou, 
minerální s tóny jemného koření a mandlí. Elegantní v celé 
délce svého projevu.

  Odrůda: Vermentino

  Alkohol: 13,5 %

  Poloha: Alghero, vinice na severovýchodě Sardinie, aluviální 

podloží

  Vinifikace: ruční sklizeň v posledním týdnu v září, jemné 

lisování odzrnkovaných hroznů, studená macerace 

a fermentace v nerezových tancích při nízkých teplotách

  Gastro: vychlazené na 8–10 °C jako aperitiv, k mušlím 

a plodům moře 

   BZ00109170 

 10 
bodů
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 GGGRILLLOOO TERRREE SICILLIAANE IGGTT 
 VINAŘSTVÍ VIGNETI ZABU 

 Zlatavá barva, čirá a jiskrná. Aroma je bohaté s výraznými 
tóny vyzrálého ovoce a minerálů. Zralé meruňky a tóny 
peckovin spolu s citrusovým nádechem. Výrazná ovocnost 
převládá i v chuti. Ta je harmonická s vynikající kyselinkou.

  Odrůda: Grillo

  Alkohol: 12 %

  Poloha: kopcovité vinice v oblasti Sambuca di Sicilia v údolí 

Belice, vynikající mikroklima – zejména díky nedalekému jezeru 

Arancio – napomáhá k udržení příznivých teplot

  Vinifikace: okamžitě po sběru rychlý transport hroznů 

do sklepa, kde jsou hrozny odstopkovány a chlazeny, 

následuje krátká kriomacerace, fermentace probíhá výhradně 

v nerezových tancích při nízkých kontrolovaných teplotách, 

zrání v nerezových tancích

  Gastro: vychlazené na 8–10 °C jako aperitiv nebo k rybám 

   BZ00109175 

 7 
bodů

RRREGAALLEEALI RROOSATOO IGT 
 VINAŘSTVÍ TASCA D'ALMERITA 

 Růžové víno produkované z lokální odrůdy Nerello 
Mascalese, sklízené na vinici Santa Rosa. Toto růžové víno 
kombinuje eleganci červeného vína a svěžest vína bílého. 
Barva je spíše světlejší. Aroma připomíná zralé bobulové 
ovoce, zejména třešně. V chuti je víno svěží a lehké 
s příjemně uhlazenou kyselinkou.

  Odrůda: Nerello

  Alkohol: 12 %

  Poloha: Vinice Santa Anna a Piana Case Vecchie, systém 

vedení Espalier a Guyot, výnos 15 t / ha

  Vinifikace: v nerezových tancích, řízená fermentace při teplotě 

14 °C, kontakt se slupkami jen k dosažení růžové barvy, před 

expedicí odpočívá v láhvi, malolaktická fermentace vyvinutá 

jen z části

  Gastro: vychlazené na 8–10 °C jako aperitiv, k antipasti, rybám 

   BZ00109155 

 9 
bodů
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 PPPRIMITTIIVO DII PPUGLIAA I MURRI IIGGP 
 VINAŘSTVÍ VIGNETI DEL SALENTO 

 Elegantní červené víno s bohatým ovocným aroma 
po černých lesních plodech a kompotovaném ovoci. Na 
chuti příjemně hřejivé s jemně nasládlou tříslovinou.

 Odrůda: Primitivo

 Alkohol: 13,5 %

 Poloha: Puglia Salento

 Vinifikace: jemný sběr hroznů, krátká rmutace, kontrolované 

kvašení po dobu 8–10 dnů, školení a malolaktická fermentace 

jen v nerezu

 Gastro: výborné v kombinaci s tomatovými omáčkami 

a rozmanitým úpravám tmavých mas, ke středně vyzrálým 

sýrům 

  BZ00109040 

 7 
bodů

MMMALVVAASSIA NEEERRA ZOLLLLA IGPP 
 VINAŘSTVÍ VIGNETI DEL SALENTO 

 Bohaté červené víno s elegantním projevem. Na intenzivní 
jemně kořeněné aroma lesních plodů naváže exploze 
chutí s hřejivým a velmi perzistentním dozvukem. Na závěr 
příjemně překvapí nasládlá tříslovina. Velmi sofistikované 
víno.

 Odrůda: Malvasia Nera

 Alkohol: 13 %

 Poloha: Puglia, Salento

 Vinifikace: jemný sběr obou odrůd a společná rmutace 

v co nejkratším časovém rozmezí, kontrolované kvašení 

po dobu 8–10 dnů s průběžným promícháváním, školení vína 

v sudech z amerického dubu po dobu 6–8 měsíců

 Gastro: vyzrálé sýry, pečená masa, zvěřina 

  BZ00109105 

 10 
bodů



72 ITALSKÁ VÍNA

 MMMONTTEEPPULCIAAAANO D´ABBRUZZZOO DOC 
 VINAŘSTVÍ FANTINI FARNESE 

 Červené víno vyrobené pouze z hroznů odrůdy 
Montepulciano, výrazné barvy s odlesky fialové. Ovocné 
aroma připomíná bobulové ovoce, ostružiny, maliny a švestky. 
V ústech je lehčí s výraznou ovocností a jemné s delikátní 
mírnou tříslovinou.

 Odrůda: Montepulciano

 Alkohol: 13 %

 Poloha: Abruzzo

 Vinifikace: rmutace v nerezu, víno zraje v nerezových 

vinifikátorech a dozrává v láhvi

 Gastro: k tmavému masu, ke zvěřině a vyzrálým sýrům 

  BZ00109110 

 7 
bodů

CCCHIANNTTTI COLLLLLI SENEESSI DOCCGG 
 VINAŘSTVÍ SAN GIORGIO A LAPI 

 Chianti výrazné rubínové barvy. Aroma je zejména ovocné 
a připomíná zralé třešně a višně. V závěru se projevuje 
i nádech cedrového dřeva a vanilky. Chuť je lehčí až střední 
se solidní strukturou a tradiční dobrou kyselinkou. Ovocné 
a dobře pitelné Chianti.

 Odrůda: Sangiovese, Canaiolo

 Alkohol: 13 %

 Poloha: údolí Colli Senesi, jeden ze sedmi satelitů oblasti 

Chianti, půdy jsou podobné jako v Chianti Classico

 Vinifikace: ruční sběr plně vyzrálých hroznů, jemné lisování 

a tradiční dlouhá rmutace, víno zraje 6 měsíců v dubových 

sudech různých velikostí (10 hl a Barrique 225 l) a dozrává 

v láhvi dalších 5 měsíců

 Gastro: spaghetti carbonara, grilovaná masa, steaky 

  BZ00109115 

 9 
bodů



73ITALSKÁ VÍNA

 BBBRUNNEELLLO DII MONTTALCINOO DDDOCG 
 VINAŘSTVÍ TENTUTA CAPARZO 

 Bezesporu jedno z největších vín Itálie. Brunello bylo 
prvním vínem, které získalo zařazení DOCG. Barva vína je 
tradičně granátově červená s lehkými pablesky oranžové. 
Bohaté aroma připomínající především bobulové ovoce. 
V chuti suché, hřejivé a dobře strukturované. Velice dlouhé, 
tradiční Brunello.

  Odrůda: Sangiovese Grosso

  Alkohol: 14 %

  Poloha: Montalcino, Toskánsko, vinice v nadmořských 

výškách kolem 300 metrů nad mořem, převážně kamenitá 

půda s jílem, vynikající pro kultivaci odrůdy Sangiovese

  Vinifikace: tradiční dlouhá rmutace na slupkách, zrání 

v dubových sudech střední velikosti (3 000–5 000 litrů, používá 

se jen slovinský a francouzský dub), dalších 12 měsíců 

odpočívá v láhvi, vysoce tradiční přístup k vinifikaci i zrání vín

  Gastro: vynikající k pečeným a grilovaným masům, ke zvěřině 

a vyzrálým sýrům, skvělé k pokrmům z divočáka 

   BZ00109065 

 29 
bodů

RRREGAALLEEALI NNEERO D''AVAVOLA DOOOC 
 VINAŘSTVÍ TASCA D'ALMERITA 

 Klasické červené víno Sicílie s rubínovou barvou s odlesky 
fialové. Aroma připomíná vyzrálé třešně a jiné bobulové 
ovoce. V chuti je středně plné a osvěžující s nádechem 
sladkého koření a ovoce.

  Odrůda: Nero d´Avola

  Alkohol: 13 %

  Poloha: Sicílie, různé vinice Tasca, výnos cca 9 t / ha

  Vinifikace: fermentace v nerezových tancích při kontrolované 

teplotě 26–28 °C, kontakt se slupkami cca 10 dní, zrání 

je rozděleno, 50 % zraje v nerezových taních a 50 % 

v dubových 30 a 60hl sudech ze slavonského dubu

  Gastro: pasta, pizza, lehké pokrmy na bázi masa, středně 

zralé sýry 

   BZ00109160 

 9 
bodů



74 ITALSKÁ VÍNA

 NNNEGROAAAMAROO  DI PUGGLIIA GEMMMMAA IGT 
 VINAŘSTVÍ MONTEVERDI 

 Víno temně rubínové barvy s purpurovými odlesky a čistou 
jiskrou. Ve vůni jemné ale intenzivní, s bohatou paletou ovocných 
tónů a koření. Na chuti elegantní s příjemnou až jemně nasládlou 
tříslovinou a dominantní ovocností. V dochuti teplé a perzistentní.

 Odrůda: Negroamaro

 Alkohol: 14,5 %

 Poloha: Puglia, jižní část Itálie se silným sluncem, kde hrozny velmi 

dobře dozrávají; půdy jsou bohaté na železo, proto jsou místní vína 

vždy barevně sytá

 Vinifikace: sběr hroznů, rmutace a fermentace v nerezových tancích, 

víno zraje v nerezu a dále dozrává v láhvi

 Gastro: zvěřina, pečená masa, pečená kachna, zralé sýry 

  BZ00109035 

 8 
bodů

 AAAGLIAANIICO DEELLL VULTUURRE PIPOOLI DOC 
 VINAŘSTVÍ VIGNETI DEL VULTURE 

 Tradiční plné červené víno odrůdy Aglianico z historické zóny 
Vulture. Barva je velmi výrazná, temná s odlesky fialové. Buket 
vína je plný s tóny bobulového ovoce, černých třešní a lehkým 
dotekem vanilky a černého pepře. Chuť vína je velmi bohatá, 
teplá, s dobrou strukturou taninů. Velmi persistentní s nádechem 
ušlechtilého balsamikového octa v dochuti. Dlouhé a plné.

 Odrůda: Aglianico

 Alkohol: 13,5 %

 Poloha: Jižní Itálie, oblast Basilicata; vinice v oblasti sopky Vulture 

na vulkanickém podloží bohatém na minerální látky, v nadmořských 

výškách 600–800 m n.m., výnosy nepřesahují 8 t / ha

 Vinifikace: ruční sběr hroznů do malých 20kg beden, aby 

nedocházelo k poškozování struktury bobulí při sklizni, následuje 

jemné lisování, odrzňování a první macerace při teplotě 4–5 °C 

po dobu 24–36 hodin, dále následuje delší fermentace, nejméně 

15 dní při teplotě 22–24 °C, potom víno zraje ze 60 % v nerezových 

tancích a ze 40 % v dubových sudech z francouzského dřeva (druhé 

užití) po dobu 10 měsíců, nakonec víno dozrává v láhvi 3 měsíce

 Gastro: steaky, grilovaná masa, divočák, zvěřina 

  BZ00109180 

 9 
bodů



75ITALSKÁ VÍNA

 PPPROSSEECCCO DDI TREVISSO 
FFFRIZZZAANNTE DDOOOC 
 VINAŘSTVÍ SANTA ANNA 

 Bílé, velmi jemně šumivé víno připravené výhradně 
z odrůdy Glera, jež tvoří slavná vína Prosecco. Jemnost 
a svěžest si zachovává díky šetrnému způsobu přípravy. 
Je velmi osvěžující s perzistentní kyselinkou a aroma 
čerstvých zralých broskví.

  Odrůda: Prosecco

  Alkohol: 11 %

  Poloha: východ oblasti Veneto, na hranicích s regionem Friuli, 

historická zóna Lison Pramaggiore, půdy bohaté na vápenec, 

jíl a písek

  Vinifikace: ruční sběr hroznů, jemné lisování a řízená 

fermentace, druhotné kvašení probíhá metodou Charmat 

v nerezových tancích

  Gastro: aperitiv, polévky, ke každé příležitosti 

   BZ00109130 

 6 
bodů

PPPROSECCCCO DII TTREVISSOO CARAAFAA DOC 
 VINAŘSTVÍ ASTORIA 

 Bílé víno z odrůdy Prosecco s jemnou elegantní perlivostí 
a podmanivou ovocnou vůní citrusů a bílých plodů. Na 
chuti příjemně vyvážené s dobrou svěží kyselinkou a velmi 
elegantním projevem. Je lehké a osvěžující s jemným a hladkým 
perlením, neboť se jedná o víno kategorie frizzante, které 
obsahuje méně CO2.

  Odrůda: Glera

  Alkohol: 11 %

  Poloha: Veneto Trevizo, kopcovitý terén 150 m n. m., vinice 

orientovány na východ a západ, 3 000–4 000 kg révy / ha, průměrná 

produkce 3 / 4 kg na keř

  Vinifikace: ruční sběr hroznů v září a říjnu, jemné lisování 

a fermentace v nerezu při teplotách 18–19 °C s původními 

kvasinkami; víno je stáčeno na kalech, kde měsíc zraje, poté se 

provádí druhé kvašení vždy při 16–18 °C s vybranými kvasinkami 

po dobu 25 dní, po kterém následuje 15–20 dnů stárnutí na kalech; 

nakonec se víno stáčí a několik týdnů odpočívá v láhvích

  Gastro: vychlazené na 6–8 °C jako aperitiv nebo k rybám 

   BZ00109165 

 8 
bodů



3 roky záruky na veškerý sortiment profesionálního 

modrého nářadí a 2 roky záruky (Battery Premium 

Service) na všechny Li-ION akumulátory a nabíječky, 

které zaregistrujete do 4 týdnů od zakoupení 

na www.bosch-professional.com/warranty.

Delší provozní doba až o 65 %.

Delší životnost až o 100 % díky 
technologii BOSCH CoolPack.COOL PACK

100% kompatibilita 
akumulátorového nářadí v rámci 
voltové kategorie.
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78 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 AKUUMULÁTOOROVÝ RÁÁZOVVÝ UTTAHOVÁÁKK 
GDXX 18 V-2000 C 

  2× akumulátor ProCORE18V 4.0 Ah

 rychlonabíječka GAL 1880 CV 

 připraveno na každou práci díky vestavěnému držáku nástrojů 2 v 1: 

upínání přes 1 / 4" vnitřní šestihran a 1 / 2" vnitřní čtyřhran

 vysoký účinek i na obtížně přístupných místech díky nejlepšímu poměru 

délky hlavy a výkonu

 možnost vložení modulu Bluetooth Connectivity pro zpětnou vazbu 

nářadí, pozvolný rozběh a přístup k servisním informacím pomocí 

mobilního zařízení (modul není součástí dodávky)

 delší doba chodu a životnost díky bezkartáčovému motoru EC 

s elektronickou ochranou motoru (Electronic Motor Protection – EMP)

 nastavitelné otáčky 0–1 100 / 2 300 / 2 800 ot. / min

 nastavitelné rázy 0–2 300 / 3 400 / 4 000 rázů / min

 baleno v L-Boxxu 136 

 1 / 2 vložka do L-Boxxu na nářadí a nabíječku 

 1 / 2 vložka pro L-Boxx, příslušenství 

  BZ00101395 

 328 
bodů



79ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 AKUUMULÁTOOROVÝ RÁÁZOVVÝ UTTAHOVÁÁKK 
GDRR 18 V-2000 C 

   2× akumulátor ProCORE18V 4.0 Ah

  rychlonabíječka GAL 1880 CV 

  vysoký účinek i na obtížně přístupných místech díky nejlepšímu poměru 

délky hlavy a výkonu 

  možnost vložení modulu Bluetooth Connectivity pro zpětnou vazbu 

nářadí, pozvolný rozběh a přístup k servisním informacím pomocí 

mobilního zařízení (modul není součástí dodávky)

  delší doba chodu a životnost díky bezkartáčovému motoru EC 

s elektronickou ochranou motoru (Electronic Motor Protection – EMP) 

  nastavitelné otáčky 0–1 100 / 2 300 / 2 800 ot. / min

  nastavitelné rázy 0–2 300 / 3 400 / 4 000 rázů / min

  baleno v L-Boxxu 136 

  1 / 2 vložka do L-Boxxu na nářadí a nabíječku 

  1 / 2 vložka pro L-Boxx, příslušenství 

   BZ00101390 

 321 
bodů

 AKUUMULÁTOOROVÝ RÁÁZOVVÝ UTTAHOVÁÁKK 
GDSS 250-LI BBEZ AKUMMULÁÁTORRU 
A NABÍJEČKKY 

   akumulátor ani nabíječka nejsou součástí balení

  napětí akumulátoru 18 V

  třikrát vyšší efektivita práce než u ručního nářadí

  snadné dotahování šroubů

  dlouhá doba používání

  krouticí moment, max. 250 Nm

  volnoběžné otáčky 0–2 400 ot. / min

  počet příklepů 0–3 300 min-1

  ø šroubů M 10 – M 18 

   BZ00101495 

 73 
bodů



80 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 AKUUMULÁTOOROVÝ RÁÁZOVVÝ UTTAHOVÁÁKK 
GDRR 12 V-1100 

  2× akumulátor 12 V 3,0 Ah

 rychlonabíječka GAL 1230 CV 

 o 100 % delší životnost díky bezuhlíkové technologii motoru 

a optimalizovanému příklepovému mechanizmu

 vyšší přesnost při šroubování: dvoustupňová funkce PowerControl 

zabrání překroucení malých šroubů, max. krouticí moment 110 Nm

 vyšší výdrž díky akumulátorům 2,5 Ah

 krouticí moment, max. 110 Nm

 volnoběžné otáčky (1. stupeň) 0–1 200 ot. / min

 volnoběžné otáčky (2. stupeň) 2 600 ot. / min

 počet příklepů 0–3 100 min–1

 ø šroubování M 4 – M 12

 baleno v L-Boxxu 102 

  BZ00101525 

 181 
bodů

 AKKUMULLÁTORROVVÝ 
VRRTACÍ ŠŠROUBOVÁKK 
GSSR 18VV-60 FCC +KKOVVOVÉÉ 
SKKLÍČIDDLO GFFA 118-MM 

  2× akumulátor 5.0 Ah

 rychlonabíječka GAL 1880 CV

 systém Bosch FlexiClick nabízí největší výběr 

výměnných nástavců

 nástavce Bosch FlexiClick lze zaaretovat 

v 16 různých polohách (360°) bez nutnosti je 

z akumulátorového šroubováku sejmout

 nástavec vrtacího kladiva GFA 18-H dělá 

z vrtacího šroubováku plnohodnotné vrtací 

kladivo

 vložka na nářadí a nabíječku pro L-Boxx

 kovové sklíčidlo GFA 18-M Professional

 baleno v L-Boxx 136 

  BZ00101490 

 277 
bodů



81ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 AKUUMULÁTOOROVÝ VRRTACÍÍ ŠROOUBOVÁÁKK 
GSRR 12 V-15 FFC SET +NNÁSTTAVCEE 
GFAA 12-B, 122-X, 12-W, 12-E 

   2× 2,0 Ah Li-Ion, nabíječka GAL 1230 CV

  max. krouticí moment (tuhý / měkký) 30 / 15 Nm

  max. ø vrtání ve dřevě / oceli 19 / 10 mm

  systém FlexiClick nabízí největší výběr výměnných nástavců v napěťové 

třídě 12 V

  rychlá manipulace díky systému "One-Click", který indikuje správné 

nastavení nástavce

  přesná práce v těžko dostupných prostorech: nejkompaktnější řešení 

na trhu

  stříbrné elementy rozlišují nástavce FC od FC2 (nástavce kompatibilní 

s GSR 14,4 / 18 V-EC FC2)

  balení obsahuje: vrtací nástavec, šroubovací nástavec 1 / 4“, úhlový 

nástavec a excentrický nástavec 

   BZ00100820 

 152 
bodů

 AKUUMULÁTTOROVÝ VRTTACÍÍ 
ŠROOUBOVÁÁK GSR 12 V--15 FFC 
FLEEX + NÁSSTAVEC GGFA 12-BB 

   2× 2,0 Ah Li-Ion, nabíječka GAL 1230 CV

  max. krouticí moment (tuhý / měkký) 30 / 15 Nm

  max. ø vrtání ve dřevě / oceli 19 / 10 mm

  systém FlexiClick nabízí největší výběr výměnných nástavců 

v napěťové třídě 12 V

  rychlá manipulace díky systému "One-Click", který indikuje 

nástavce

  přesná práce v těžko dostupných prostorech: nejkompaktnější 

řešení na trhu

  stříbrné elementy rozlišují nástavce FC od FC2 (nástavce 

kompatibilní s GSR 14,4 / 18 V-EC FC2)

  balení obsahuje vrtací nástavec 

   BZ00100825 

 115 
bodů



82 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 AKUUMULÁTOOROVÝ VRRTACÍÍ ŠROOUBOVÁÁKK 
GSRR 18 V-85 CC

  2× akumulátor 5,0 Ah

 rychlonabíječka GAL 1880 CV

 silný krouticí moment 85 Nm a bezuhlíkový motor EC pro plynulou práci

 celokovové sklíčidlo pro nejnáročnější použití na stavbě

 možnost přizpůsobit si elektrické nářadí změnou nastavení na digitálním 

portálu aplikace Toolbox, např. KickBack Control

 krouticí moment (měkký / tvrdý / max.) 47 / 85 / – Nm

 přídavná rukojeť

 vložka na nářadí a nabíječku pro L-Boxx

 baleno v L-Boxxu 136 

  BZ00101380 

 327 
bodů



83ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 AKUUMULÁTOOROVÝ VRRTACÍÍ ŠROOUBOVÁÁKK 
GSRR 18 V-60 CC

   2× akumulátor ProCORE18V 4.0 Ah

  rychlonabíječka GAL 1880 CV  

  nejlepší výsledky díky vysokému výkonu a možnosti přizpůsobit si 

nastavení nářadí v aplikaci Toolbox

  intenzivní použití – bezuhlíkový EC motor a robustní celokovové sklíčidlo

  pohodlné ovládání díky krátké hlavě a novému tvaru rukojeti.

  krouticí moment (měkký / tvrdý / max.) 31 / 60 / – Nm

  volnoběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) 0–600 / 0–1 900 ot. / min

  upínací rozsah sklíčidla min. / max. 1,5 / 13 mm

  max. ø vrtání (dřevo / kov) 38 / 13

  baleno v L-Boxxu 136 

  1 / 2 vložka do L-Boxxu na nářadí a nabíječku 

   BZ00101385  317 
bodů

 AKUUMULÁTOOROVÝ VRRTACÍÍ ŠROOUBOVÁÁKK 
GSRR 18 V-EC 

   2× 18 V  /  5,0 Ah akumulátory + nabíječka

  krouticí moment max. (tvrdý / měkký) 60 / 31 Nm

  volnoběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) 0–600 / 0–1 900 min-1

  upínací rozsah sklíčidla min. / max. 1,5–13 mm

  stupně točivých momentů 20 + 1

  max. ø vrtání do dřeva 38 mm

  max. ø vrtání do oceli 13 mm

  max. ø šroubování 10 mm

  baleno v L-Boxxu 

   BZ00101095 

 272 
bodů



84 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 AKUUMULÁTTOROVÝ PŘÍÍKLEEPOVÝ 
VRTTACÍ ŠROUBOVÁÁK GGSB 18 V-ECCC 

  2× 18 V  /  2,0 Ah akumulátory + nabíječka

 krouticí moment max. (tvrdý / měkký) 60 / 31 Nm

 volnoběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) 0–600 / 0–1 900 ot. / min

 frekvence příklepů max. 28 500 úderů za minutu

 upínací rozsah sklíčidla min. / max. 1,5–13 mm

 stupně točivých momentů 20 + 1

 držák nástrojů, tříčelisťové sklíčidlo

 max. ø vrtání do dřeva 38 mm

 max. ø vrtání do oceli 13 mm

 max. ø šroubování 10 mm

 baleno v L-Boxxu 

  BZ00101110 

 215 
bodů

 AKUUMULÁTTOROVÝ PŘÍÍKLEEPOVÝ 
VRTTACÍ ŠROUBOVÁÁK GGSB 12 V-155 

  2× 12 V  /  2,0 Ah akumulátory + nabíječka

 volnoběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) 0–380 / 0–1 300 ot. / min

 frekvence příklepů max. 19 500 úderů za minutu

 upínací rozsah sklíčidla min. / max. 1–10 mm

 stupně točivých momentů 20 + 1

 max. ø vrtání do dřeva 19 mm

 max. ø vrtání do oceli 10 mm

 max. ø šroubování 7 mm

 baleno v L-Boxxu 

  BZ00101115 

 127 
bodů



85ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 AKUUMULÁTOOROVÝ VRRTACÍÍ ŠROOUBOVÁÁKK 
GSRR 12 V-15 

   2× 12 V  /  2,0 Ah akumulátory + nabíječka

  volnoběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) 0–400 / 0–1 300 ot. / min

  upínací rozsah sklíčidla min. / max. 1–10 mm

  stupně točivých momentů 20 + 1

  max. ø vrtání do dřeva 19 mm

  max. ø vrtání do oceli 10 mm

  max. ø šroubování 7 mm

  baleno v L-Boxxu 

   BZ00101120 

 115 
bodů

 AKUU LAMPAA GLI 188 V-9000 
BEZZ AKUMULÁTORRU A NABBÍJEČKKYY 

   akumulátor ani nabíječka nejsou součástí balení

  robustní design: odolný rám a jednoduchá manipulace

  provozní doba až 8 hodin

  světelný tok 1 900 lm

  5 nastavitelných poloh

  kompatibilní se stativem o závitu 5 / 8"

  kompatibilní s akumulátory 14,4 a 18 V

  hmotnost 1,6 kg

  baleno v krabici 

   BZ00100835 

 73 
bodů



86 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 AKUUMULÁTOROVÁ SVÍÍTILNA GLLI VARILLED 
BEZZ AKUMULLÁTORU AA NABBÍJEČČKY 

  akumulátor ani nabíječka nejsou součástí balení

 pro akumulátory Bosch profi 14,4 V i 18 V

 světelný tok 420 lumenů

 hmotnost bez akumulátoru 0,3 kg

 rozměry (d×š×v): 130×80×40 mm 

  BZ00101125 

 43 
bodů

 AKUUMULÁTOOROVÁ SVVÍTILNNA GLI 12 V-8800 
BEZZ AKUMULLÁTORU AA NABBÍJEČČKY 

  akumulátor ani nabíječka nejsou součástí balení

 energeticky úsporné svícení pro celý pracovní den

 lze použít se všemi akumulátory Bosch 10,8 V

 jedinečná lithium-iontová technologie Bosch Premium pro delší životnost 

a nepřekonatelnou kapacitu akumulátoru

 hmotnost bez akumulátoru 0,14 kg

 světelný tok 80 lumenů 

  BZ00101500 

 28 
bodů



87ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 RÁDDIO GPB 12 V-10
BEZZ AKUMULÁTORU AA NAABÍJEEČKY 

   akumulátor ani nabíječka nejsou součástí balení

  2× 5W reproduktor pro stereo zvuk

  dokonale se hodí do poloviny kufru BOSCH L-Boxx

  připojení externích přehrávačů prostřednictvím konektoru Aux-In

  napájení volitelně pomocí lithium-iontových akumulátorů 

BOSCH 10,8 V nebo dodávaného síťového napáječe 

   BZ00100060 

 81 
bodů

 RÁDDIO GMLL 14,4 / 188 SOOUNDD BOX 
BEZZ AKUMULÁTORRU A NABBÍJEČKKYY 

   akumulátor ani nabíječka nejsou součástí balení

  přehrávání rádia v pásmech FM / AM a souborů MP3

  2× 5W reproduktor pro stereo zvuk

  dokonale se hodí do poloviny kufru BOSCH L-Boxx

  připojení externích přehrávačů prostřednictvím konektoru 

Aux-In

  napájení volitelně pomocí lithium-iontových akumulátorů 

BOSCH 14,4 / 18 V nebo dodávaného síťového napáječe 

   BZ00100065 

 81 
bodů



88 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 NABBÍJEČKAA GAL 188 V-440 

  nabíjecí napětí akumulátoru 14,4–18 V

 nabíjecí proud 4 A 

 hmotnost 550 G

 optimalizovaná rychlost nabíjení kompaktních 18V 2,0Ah 

akumulátorů na 80 % za pouhých 36 minut

 Flexible Power System: 100% kompatibilní se všemi 18V 

akumulátory Bosch Professional 

  BZ00101445 

 33 
bodů

 PROOFESIONNÁLNÍ SSADAA 
3× AAKUMULLÁTOR PPROCCORRE18V 
+ GGAL 18800 CV 

  nejnovější technologie akumulátorových článků – kapacita 4 Ah 

při významně menší velikosti a nižší hmotnosti

 Flexible Power System: 100% kompatibilní s veškerým novým 

a stávajícím 18V nářadím a nabíječkami Bosch Professional

 o 135 % delší životnost ve srovnání se standardním 

akumulátorem 

 technologie COOLPACK 2.0 pro prevenci přehřívání 

akumulátoru

 3× akumulátor ProCORE18V 4,0 Ah 

 rychlonabíječka GAL 1880 CV 

 L-Boxx 102 

  BZ00101405  174 
bodů

 2× AKUMUULÁTORR GBBA 188 V  /  
6,33 AH + GAAL 1880 CV 

  výkon srovnatelný se síťovým nářadím s 1 500W motorem 

díky technologii EneRacer

 výjimečná doba chodu díky kapacitě 6,3 Ah

 dlouhá životnost díky zdokonalené technologii 

CoolPack 2.0, která brání přehřátí akumulátoru

 mimořádně kompaktní s rozměry 114×76×64 mm

 doba nabití 80 % / 100 % s GAL 1880 CV 41 / 55 min

 hmotnost 800 g

 napětí akumulátoru 18 V

 Flexible Power System – kompatibilita strojů 

a akumulátorů v rámci jedné napěťové třídy 

  BZ00100845 

 193 
bodů



89ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 AKUUMULÁTTOR PROOCORRE188V 8.0AAH 

   vysoce výkonný akumulátor pro až 1 600W síťový výkon

  o 87 % větší výkon ve srovnání s konvenčním akumulátorem 

díky nejnovější technologii akumulátorových článků 

a inteligentnímu řízení akumulátoru

  Flexible Power System: 100 % kompatibilní s veškerým novým 

a stávajícím 18V nářadím a nabíječkami Bosch Professional

  o 135 % delší životnost ve srovnání se standardním 

akumulátorem díky technologii COOLPACK 2.0 pro prevenci 

přehřívání akumulátoru 

   BZ00101420 

 114 
bodů

 AKUUMULÁTTOR PROOCORRE188V 4.0AAH 

   stejný výkon jako standardní akumulátor s kapacitou 4 Ah při 

významně menší velikosti a nižší hmotnosti

  Flexible Power System: 100% kompatibilní s veškerým novým 

a stávajícím 18V nářadím a nabíječkami Bosch Professional

  o 135 % delší životnost ve srovnání se standardním 

akumulátorem díky technologii COOLPACK 2.0 pro prevenci 

přehřívání akumulátoru

  krabice 

   BZ00101410 

 69 
bodů

 AKUUMULÁTTOR GBAA 18V  / 66,3 AH 

   výkon srovnatelný se síťovým nářadím s 1 500W 

motorem – díky technologii EneRacer

  výjimečná doba chodu díky kapacitě 6,3 Ah

  dlouhá životnost díky zdokonalené technologii CoolPack 2.0, 

která brání přehřátí akumulátoru

  mimořádně kompaktní s rozměry 114×76×64 mm

  doba nabití 80 % / 100 % s GAL 1880 CV 41 / 55 min

  hmotnost 800 g

  napětí akumulátoru 18 V

  Flexible Power System – kompatibilita strojů a akumulátorů 

v rámci jedné napěťové třídy 

   BZ00100840 

 117 
bodů



90 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 AKUUMULÁTTOR GBAA 18V  / 44,0 AH 

  až o 65 % delší doba chodu na jedno nabití ve srovnání 

s akumulátorem 3,0 Ah

 technologie CoolPack pro životnost až o 100 % delší než 

u akumulátoru bez CoolPack

 flexibilní systém BOSCH Power – akumulátory se hodí pro 

veškeré nářadí příslušné napěťové třídy

 mimořádně robustní – plně funkční i po pádu na beton 

z výšky 3 metrů 

  BZ00100085 

 80 
bodů

 NABBÍJEČKAA GAL 122V-440 

  kompatibilní se všemi 12V akumulátory Bosch Professional 

(Flexible Power System)

 umožňuje nabít 12V akumulátory s kapacitou 3,0 Ah z 0 % 

na 80 % během 36 minut

 moderní a kompaktní konstrukce 

  BZ00101415 

 31 
bodů



91ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 AKUUMULÁTOR GBA 10,88 / 12 VV  /  4,0 AAAH 

   nejkompaktnější 4,0Ah akumulátor ve své třídě

  rozměry (d×š×v): 84×63×107 mm

  více než 3krát delší doba chodu ve srovnání s 1,3 Ah

  hmotnost 370 g 

   BZ00100075 

 55 
bodů

 AKUUMULÁTTOR GBAA 18V  / 22,0 AH 

   technologie CoolPack zabezpečuje optimální vyzařování tepla 

a prodlužuje tak životnost až o 100 % (srovn. lithium-iontové 

akumulátory bez CoolPack)

  třístupňový LED indikátor úrovně nabití na akumulátoru 

   BZ00100105 

 48 
bodů

 AKUUMULÁTTOR GBAA 12V  / 22,0 AH 

   kompaktní akumulátor 12 V s 2,0 Ah 

   BZ00100095 

 33 
bodů



92 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 SDKK ŠROUBOVÁK GGSRR 6-455TE 

  univerzální sádrokartonářský šroubovák

 optimální sladění krouticího momentu a otáček umožňuje 

rozmanité použití

 komfortní práce díky ergonomické konstrukci a hloubkovému 

dorazu

 vysoká rezerva výkonu díky vysoce výkonnému motoru 701 W

 pravý a levý chod

 dimenzovaný pro použití se zásobníkem MA 55 (není součástí 

balení)

 krouticí moment max. (měkký šroubový spoj) 12 Nm

 volnoběžné otáčky 0–4 500 ot. / min

 ø vrtacího šroubu do 6 mm

 hmotnost 1,4 kg 

  BZ00100110 

 112 
bodů



93ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 VRTTAČKA GGBM 10 RRE 

   výkonný motor 600 W, ideální pro otvory do ø 10 mm do kovů

  obzvláště vhodná pro otvory do oceli až do ø 10 mm

  kovové rychloupínací sklíčidlo pro vysokou přesnost a dlouhou 

životnost

  volnoběžné otáčky 2 600 ot. / min

  hmotnost 1,7 kg

  ø vrtání hliník / dřevo / ocel: 10 / 25 / 10 mm

  kompaktní design a nízká hmotnost pro jednodušší 

ovladatelnost při sériovém vrtání

  uchycení vrtacího vřetena v ložisku zaručuje vysokou přesnost

  pravý i levý chod, řídicí elektronika, rychloupínací sklíčidlo, 

držák na opasek 

   BZ00100120 

 85 
bodů

 PŘÍÍKLEPOVVÁ VRTAAČKAA GSSB 16RREE 

   750 W pro nejrychlejší postup práce

  kompaktní konstrukce pro optimální manipulaci

  robustní kovový kryt převodovky pro dlouhou životnost

  jednoobjímkové rychloupínací sklíčidlo s funkcí Auto-Lock pro 

rychlou výměnu nástrojů jednou rukou

  nová bezpečnostní rukojeť s inovačním upevněním pro 

bezpečnější držení nářadí

  plynulá regulace otáček, pravý i levý chod, řídicí eletronika, 

Auto-Lock, Softgrip

  kufr 

   BZ00100125 

 100 
bodů

 VRTTACÍ KLAADIVO GGBH 2-288 F 

   příkon 880 W

  intenzita příklepu 3,2 J

  max. ø vrtání do betonu 28 mm

  větší ochrana uživatele díky funkci KickBack Control (KBC) pro 

minimalizaci rizika poranění

  aktivní tlumení vibrací pomocí antivibračního mechanizmu

  výměnné sklíčidlo pro rychlý přechod mezi vrtáním s příklepem 

do betonu a vrtáním bez příklepu do dřeva a kovu 

   BZ00100855 

 201 
bodů



94 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 VRTTACÍ KLAADIVO GGBH 8-455 DV 

  příkon 1 500 W

 intenzita příklepu 12,5 J

 max. ø vrtání do beton 45 mm

 nízké vibrace pouze 7 m / s² při sekání a 8 m / s² při vrtání díky 

inteligentnímu trojitému systému tlumení vibrací

 funkce Turbo Power pro mimořádný výkon v režimu sekání díky 

dodatečnému využití energie, která se v režimu vrtání používá 

pro otáčivý pohyb

 kufr 

  BZ00100150 

 543 
bodů



95ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 VRTTACÍ KLAADIVO GGBH 3-288 DRE 

   příkon 800 W

  intenzita příklepu 3,1 J

  max. ø vrtání do betonu 28 mm

  rychlejší postup vrtání a až o 20 % vyšší sekací výkon než 

ostatní vrtací kladiva této třídy

  nepatrné vibrace (pouze 13 m / s²) pro práci díky tlumení vibrací 

BOSCH Vibration Control

  vyvážené rozložení hmotnosti díky konstrukci ve tvaru L pro 

komfortní práci 

   BZ00100145 

 213 
bodů

 SEKKACÍ KLLADIVO GGSH 5 CEE 

   příkon 1 150 W

  intenzita příklepu 8,3 J

  tlumení vibrací „Vibration Control“ zabezpečuje komfortnější 

práci i při časově náročném používání

  dlouhá životnost i při nejnáročnějším použití díky robustnímu 

kovovému krytu

  kufr 

   BZ00100155 

 346 
bodů

 SEKKACÍ KLAADIVO 
GSHH 11 VC SSDS-MAXX 

   jmenovitý příkon 1 700 W

  energie příklepu 23–23 J

  počet příklepů při jmenovitých otáčkách 900–1 700 úderů za minutu

  dlouhá životnost díky robustním kovovým součástem

  nastavitelná intenzita příklepu

  servisní displej pro předběžné upozornění na nutnost výměny uhlíků

  Vario-Lock: 12násobné nastavení polohy sekáče

  konstantní elektronika udržuje konstantní výkon i při zatížení

  nepatrné vibrace pouze 8 m / s² díky oddělené hlavní a postranní 

rukojeti a optimalizovanému příklepovému mechanizmu

  optimální manipulace při práci směrem k zemi díky typické 

podlouhlé konstrukci bouracího kladiva 

   BZ00101135 

 568 
bodů



96 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 VYSSAVAČ NAA MOKRÉ / SUCCHÉ VVYSÁVÁÁNNÍ 
GASS 35 L AFCC 

  max. příkon (turbína) 1 380 W, jmenovitý příkon 1 200 W, max. podtlak 

(turbína) 254 mbar

 certifikovaný bezpečnostní vysavač třídy prachu „L“ podle normy EU 

pro dobrou ochranu uživatele

 zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou včetně 

funkce doběhu po vypnutí nářadí

 integrované držáky pro bohaté příslušenství, kabel a hadici přímo 

na vysavači

 robustní podvozek pro pohodlný transport s kolečky, která 

nezanechávají stopy

 plynulá regulace sací síly na objímce pro připojení nářadí

 automatické vypnutí při dosažení max. hladiny kapaliny

 možnost připojení nářaďového kufru L-Boxx na horní plochu vysavače

 trvalá sací síla pro nepřetržitý postup práce díky automatickému čištění 

filtru (AFC)

 hmotnost 12,2 kg

 hrubý objem sběrné nádoby 35 l, čistý objem sběrné nádoby 23 l, čistý 

objem sběrné nádoby na vodu 19,2 l 

  BZ00101140 

 373 
bodů



97ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 VYSSAVAČ NAA MOKRÉ / SUCCHÉ VVYSÁVÁÁNNÍ 
GASS 55 M AFFC 

   jmenovitý příkon 1 200 W

  hrubý objem sběrné nádoby 55 l

  čistý objem sběrné nádoby na vodu 40 l

  možnost nacvaknutí systémového kufru L-Boxx na horní část vysavače

  antistatická výbava (včetně hadice nezanechávající stopy) zabraňuje 

vytváření statického náboje

  zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou včetně 

funkce doběhu

  integrované držáky pro příslušenství, kabel a hadici přímo na vysavači

  kontrola objemu proudění s akustickým signálem při poklesu proudění 

vzduchu pod minimální hodnotu

  robustní podvozek pro pohodlný transport s kolečky, která 

nezanechávají stopy

  plynulá regulace sací síly na vysavači a objímce pro připojení nářadí

  automatické vypnutí při dosažení max. hladiny kapaliny 

   BZ00100170 

 568 
bodů



98 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 AKUMULÁTOROOVÁ OKRUŽŽNÍ PIILA GKKS 18 V-5577G 
BEZ AKUMULÁÁTORU A NAABÍJEČČKY 

  akumulátor ani nabíječka nejsou součástí balení

 volnoběžné otáčky 3 400 ot. / min

 ø pilového kotouče 165 mm

 maximální řezná kapacita do dřeva (90 °) 57 mm

 rychlý postup řezání a dlouhá doba chodu díky výkonnému motoru DC a 5,0Ah 

akumulátorům

 navrženo pro použití na staveništi, dokonce i na střechách a lešeních

 dokonale přesné řezání díky kompatibilním vodicím kolejnicím

 L-Boxx 238 



 166 
bodů



99ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 RUČČNÍ OKRRUŽNÍ PILA GGKSS 65 GCCEE 

   kompatibilní s novým vodicím systémem BOSCH FSN

  pokosové řezy jsou s vodicí lištou možné bez adaptéru

  velká rychlost řezání díky výkonu motoru 1 800 W a konstantní 

elektronice

  aretace vřetena, odsávání prachu, pozvolný rozběh

  volnoběžné otáčky 2 300–5 000 ot. / min

  hloubka řezu (90 °) 65 mm

  hloubka řezu (45 °) 48 mm

  hmotnost 5,2 kg 

   BZ00100180 

 211 
bodů

 PONNORNÁ PILA GKKT 555 GCCE 
+ LIŠTA FSN 1600 

   čisté, přesné řezy díky vysoce kvalitním součástem nářadí, 

přesnému pilovému kotouči a odpovídajícímu systému 

vodicích lišt

  pohodlná práce zejména ve vnitřních prostorech díky 

účinnému odsávání prachu a pilovému listu s nízkým hlukem

  nastavitelné otáčky, výkonný 1 400W motor a konstantní 

elektronika pro řezání různých materiálů

  aretace vřetena, odsávání prachu, pozvolný rozběh, ochrana 

před přetížením

  ø pilového kotouče 165 mm

  volnoběžné otáčky 3 600–6 250 ot. / min

  hloubka řezu (90 °) 57 mm

  hloubka řezu (45 °) 42 mm

  hmotnost 4,7 kg 

   BZ00100185 

 319 
bodů



100 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 POKKOSOVÁÁ PILA SE ZÁÁKLUUZEM 
GCM 8 SDEE 

  jmenovitý příkon 1 600 W

 nastavení pokosového úhlu 52 ° L / 60 ° P

 ø pilového kotouče 216 mm

 nastavení úhlu sklonu 47 ° L / 47 ° P

 řezná kapacita 0° – 70×312 mm

 řezná kapacita 45° pokos – 70×214 mm

 řezná kapacita 45° sklon – 48×312 mm

 volnoběžné otáčky 3 500–5 000 ot. / min

 ø otvoru pilového kotouče 30 mm

 8" pokosová pila se zákluzem s variabilními otáčkami 

a možností oboustranného naklonění

 variabilní otáčky pro řezání různých materiálů 

  BZ00101510 

 371 
bodů



101ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 MOOBILNÍ STŮL GTAA 2 5500 WW 

   přepravní prostředek a pracovní stůl v jednom

  jednoduchá montáž a demontáž jedním pohybem páky, aniž 

by bylo nutné sejmout stacionární nářadí

  délka pracovního stolu 1 044 mm (s prodlužovacím 

dílem 2 504 mm)

  kompatibilní s pilami Bosch GCM

  hmotnost 35 kg

  výška pracovního stolu 947 mm 

   BZ00100200 

 228 
bodů

 DĚLLICÍ PILAA NA KOOV GCD 112 JL 

   rychlý postup práce díky výkonnému 2 000W motoru

  pozvolný rozběh nářadí s omezením náběhového proudu

  nastavení úhlu bez použití nástrojů pro jednoduchou 

manipulaci a přesné pokosové řezy

  řezná kapacita u pravoúhelníku 0 ° / 45 ° 158×80 mm / 85×85 mm

  volnoběžné otáčky 1 500 ot. / min

  ø pilového kotouče 305 mm

  hmotnost 20 kg 

   BZ00100205 

 453 
bodů



102 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 AKUUMULÁTOROVÁ ÚÚHLOOVÁ BRUSKKKA 
GWWS 18 V-100 PC, BEZZ AKKUMUULÁTORRU 
A NNABÍJEČKKY 

  akumulátor ani nabíječka nejsou součástí dodávky

 volnoběžné otáčky 9 000 ot. / min

 ø kotouče 125 mm 

 nejlepší zdokonalená výkonnost a kontrola nad nářadím 

v kategorii 18 V

 dodává výkon srovnatelný s 1 000W síťovou bruskou díky 

bezuhlíkovému motoru a technologii akumulátoru ProCORE18V

 vyšší úroveň ochrany uživatele a praktičnost díky funkcím Drop 

Control, KickBack Control a inteligentnímu brzdnému systému

 PROtection switch (bezpečnostní spínač) brusku okamžitě vypne 

při uvolnění úchopu, čímž maximalizuje ochranu uživatele 

  BZ00101430 

 148 
bodů
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 AKUUMULÁTTOROVÁ ÚÚHLOOVÁ BRUSKKKA 
GWWS 18 V-100C, BEZ AKUUMULLÁTORUU 
A NNABÍJEČKKY 

   akumulátor ani nabíječka nejsou součástí dodávky

  volnoběžné otáčky 9 000 ot. / min

  ø kotouče 125 mm 

  zdokonalená výkonnost a kontrola nad nářadím v kategorii 18 V

  dodává výkon srovnatelný s 1 000W síťovou bruskou díky 

bezuhlíkovému motoru a technologii akumulátoru ProCORE18V

  vyšší úroveň ochrany uživatele díky funkcím Drop Control, 

KickBack Control a inteligentnímu brzdnému systému

  funkce Drop Control okamžitě vypne nářadí, pokud by došlo 

k jeho náhodnému upuštění na zem

  kartonová krabice 

   BZ00101425 

 148 
bodů

 ÚHLOVÁ BRRUSKA GGWSS 24-230 LVVI 

   výkonná 2 400W úhlová bruska s motorem Champion 

  maximální ochrana uživatele díky stopu zpětného rázu, 

ochraně proti opětovnému zapnutí, omezovači rozběhového 

proudu a přenastavitelnému ochrannému krytu

  tlumení vibrací na hlavní i přídavné rukojeti

  pancéřování vinutí chrání motor před ostrým brusným prachem 

a zaručuje dlouhou životnost

  volnoběžné otáčky 6 500 ot. / min

  ø brusného kotouče 230 mm

  hmotnost 5,5 kg 

   BZ00100240 

 179 
bodů
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 ÚHLLOVÁ BRRUSKA GGWSS 17-1125 INOOOX 

  jmenovitý příkon 1 700 W

 ø kotouče 125 mm

 výstupní výkon 1 010 W

 ø hrncového kartáče 75 mm

 volnoběžné otáčky 2 200–7 500 ot. / min

 výkonná úhlová bruska na nerezovou ocel

 šetrné opracování ušlechtilé oceli díky nízkým otáčkám

 mimořádně silný motor Champion 1 700 W s krouticím 

momentem vyšším o 50 % pro rychlou a výkonnou práci

 maximální ochrana uživatele díky technologii KickBack Control, 

ochrana před opětovným zapnutím, odolný ochranný kryt 

a snížení vibrací 

  BZ00101515 

 149 
bodů

 ÚHLOVÁ BRRUSKA GGWSS 17-150 CI 

  oblíbený ø kotouče 150 mm

 výkon motoru 1 700 W s konstantní elektronikou

 maximální ochrana uživatele díky stopu zpětného rázu, 

ochraně před opětovným zapnutím, odolnému ochrannému 

krytu a snížení vibrací

 pro kotouče ø 150 mm – větší hloubka řezu a vyšší točivý 

moment pro větší úběr

 volnoběžné otáčky 9 300 ot. / min

 hmotnost 2,5 kg 

  BZ00100235 

 139 
bodů
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 ÚHLOVÁ BRRUSKA GGWSS 13-125 CIEE 

   výkon motoru 1 300 W s konstantní elektronikou

  maximální ochrana uživatele díky stopu zpětného rázu, 

ochraně před opětovným zapnutím, odolnému ochrannému 

krytu a snížení vibrací

  6stupňová předvolba otáček pro různé materiály

  ø kotouče 125 mm

  volnoběžné otáčky 2 800–11 500 ot. / min

  hmotnost 2,3 kg 

   BZ00100225 

 107 
bodů

 DVOOUKOTOOUČOVÁ STOOLNÍ BRUSKKKA 
GBGG 35-15 

   ø brusných kotoučů 150 mm

  jmenovitý příkon 350 W

  šířky brusných kotoučů 20 mm

  volnoběžné otáčky 3 000 ot. / min

  výkonný indukční motor pro různé pracovní podmínky a použití

  kompaktní těleso z tlakového odlitku s uzavřenými kuličkovými 

ložisky chrání motor před prachem

  robustní a pevný základ pro dlouhou životnost a stálé pracovní 

podmínky 

   BZ00101440 

 91 
bodů
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 BRUUSKA NAA BETONN GBBR 15 CA 

  výkonný 1 500W motor s konstantní elektronikou pro rychlý 

postup práce i při zatížení

 odsávání prachu Click Clean pro téměř bezprašnou práci

 speciální systém utěsnění chrání převodovku a motor před 

abrazivním betonovým prachem pro dlouhou životnost

 volnoběžné otáčky 9 300 ot. / min

 ø brusného kotouče 125 mm

 pozvolný rozběh, odsávání prachu, ochrana před opětovným 

zapnutím 

  BZ00100245 

 285 
bodů

 EXCCENTRICCKÁ BRUUSKAA GEEX 125 AAAC 

  ø brusného talíře 125 mm, jmenovitý příkon 340 W

 volnoběžné otáčky 4 500–12 000 ot. / min

 počet kmitů 9 000–24 000 / min, excentricita 2,5 mm

 řídicí elektronika a předvolba otáček 

 brzda brusného kotouče zabrání poškození (rýhy) na součásti

 mikrofiltrační systém Bosch: perfektní mobilní odsávání

 suchý zip pro rychlou a pohodlnou výměnu brusných papírů

 excentrický pohyb plus rotace zajišťují nejjemnější obroušení při 

vysokém brusném výkonu

 hliníková ložisková příruba pro dlouhou životnost a klidný chod

 hmotnost 2 kg 

  BZ00101155 

 129 
bodů

 MUULTIFUNKKČNÍ NÁÁŘADDÍ GOOP 30--228 

  funkce Snap-In: rychlá a komfortní výměna příslušenství bez 

použití nářadí

 umožňuje rychlejší postup práce a větší efektivitu díky 

výkonnějšímu nářadí

 příkon 300 W

 kmitací úhel vpravo / vlevo 1,4 °

 hmotnost 1,5 kg

 součástí balení pilový list AIZ 32 APB 

  BZ00100860 

 87  
bodů
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 KMMITACÍ PPILKA GGST 1600 BCE 

   jmenovitý příkon 800 W

  počet volnoběžných zdvihů 800–3 000 / min

  výška zdvihu 26 mm

  hloubka řezu ve dřevě 160 mm

  hloubka řezu v hliníku 20 mm

  špičková přesnost, naprostá kontrola nad čistotou řezu

  kompaktní lehká konstrukce s malým obvodem rukojeti 

umožňuje optimální kontrolu při řezání

  vysoce přesné vedení pilového plátku díky patentované 

dvojité rolně zabraňuje ohnutí pilového plátku pro 

vynikající přesnost řezu

  výkonný 800W motor s konstantní elektronikou se 

vyznačuje dostatečnou rezervou výkonu i při práci 

s tvrdým materiálem

  L-Boxx 136 

   BZ00101520 

 145 
bodů

 PŘÍMOČAARÁ PILAA GSST 990 BE 

   příkon 650 W, počet volnoběžných zdvihů 500–3 100 / min

  hloubka řezu ve dřevě / v hliníku / do nelegované 

oceli 90 / 20 / 10 mm

  vylepšený systém upínání pilových plátků pro vysokou 

přesnost řezu

  ocelová základní deska odolná proti ohybu

  příkladně klidný chod

  4stupňový orbitální pohyb pilového plátku

  regulační elektronika pro práci podle druhu materiálu

  vypínatelná funkce ofukování pro volný výhled 

na obrobek

  baleno v plastovém kufru 

   BZ00100275 

 95 
bodů
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 PILLA OCASSKA GSAA 13000 PCCE 

  vysoce výkonný 1 300W motor s konstantní elektronikou pro 

nejnáročnější použití

 konstantní orbitální pohyb pro rychlý postup řezání

 systém výměny pilového listu SDS pro jeho rychlou 

a pohodlnou výměnu jednou rukou

 stabilní světlo LED pro osvětlení tmavých pracovních oblastí

 počet volnoběžných zdvihů 0–2 900 / min

 hloubka řezu ve dřevě / kovových profilech 230 / 20 mm

 výška zdvihu 28 mm

 baleno v plastovém kufru

 hmotnost 4,1 kg 

  BZ00100285 

 154 
bodů
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 AKUUMULÁTTOROVÁ PILAA OCCASKAA 
GSAA 18 V-322 

   2× 18 V  /  5,0 Ah akumulátory + nabíječka

  hloubka řezu ve dřevě 230 mm

  hloubka řezu v kov. profilech a trubkách 175 mm

  výška zdvihu 32 mm

  systém SDS zaručuje snadnou a bezpečnou výměnu pilového 

plátku i s nasazenými ochrannými rukavicemi

  variabilní řezná rychlost pro řezání nejrůznějších materiálů 

počet zdvihů: počet zdvihů 0–2 500 zdvihů za minutu

  nastavitelná základna pro plné využití pilového plátku

  hmotnost bez akumulátoru 3,5 kg 

   BZ00101165 

 378 
bodů

 AKUUMULÁTOOROVÝ HOOBLÍÍK GHHO 12 V--220 

   2× 12 V  /  3,0 Ah akumulátory + nabíječka

  volnoběžné otáčky 14 500 ot. / min

  hloubka úběru 0–2 mm

  hloubka drážky 0–17 mm

  hoblovací šířka max. 56 mm

  snadná manipulace díky optimalizovanému rovnovážnému bodu

  kompaktní díky kombinaci bezuhlíkového motoru a 12V systému

  nejlepší ovládání v každé pracovní pozici

  hmotnost bez akumulátoru 1,5 kg

  baleno v L-Boxxu 

   BZ00101195 

 221 
bodů

 HORRKOVZDUŠNÁ PISSTOLE GGHG 23--666 

   jmenovitý příkon 2 300 W

  pracovní teplota 50–660 °C

  proud vzduchu: 150–500 l / min

  regulace vzduchu a teploty v krocích po desetinách pro přesnou 

práci, zobrazení na LCD displeji

  10 různých úrovní průtoku, digitální jemné nastavení teploty a čtyři 

nastavitelné programy

  2 300 W pro rychlé dosažení 650 °C

  zvýšená bezpečnost díky automatickému tepelnému chrániči, který 

nářadí vypne v případě přehřátí motoru 

   BZ00101545 

 103 
bodů
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 VYSSOKOTLLAKÝ ČISSTIČ GHPP 5-65 

  max. tlak 160 bar, pracovní tlak 130 bar

 jmenovitý výkon 2 400 W, délka kabelu 5 m, délka hadice 8 m

 čerpané množství 485 l / h, max. průtok 520 l / h

 automatické zastavení motoru a čerpadla: snižuje spotřebu 

proudu a vody

 praktický: kovové teleskopické držadlo pro snadnou 

manipulaci, díky tomu mobilní a prostorově nenáročný

 mnohostranný: lze používat jak nastojato, tak i naležato

 samonasávání: pro práci s vodou z externích zdrojů

 automatické zastavení motoru a čerpadla: snižuje spotřebu 

proudu a vody

 nastavitelné kopí s tryskou 3 v 1 (ušlechtilá ocel) 

  BZ00100310 

 314 
bodů

 STOOHOVATTELNÝ KUUFR NA NÁŘADDDÍ 
L-BBOXX 1022 

  nejběžnější rozměr L-Boxx kufru na trhu

 hmotnost 2,1 kg

 rozměry 442×117×357 mm

 vnitřní rozměry 378×71×313 mm 

  BZ00101175 

 31 
bodů
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 STOOHOVATTELNÝ KUUFR NA NÁŘADDDÍ 
L-BBOXX 1366 

   hmotnost 1,9 kg

  rozměry 442×151×357 mm

  vnitřní rozměry 378×107×311 mm 

   BZ00101180 

 33 
bodů

 STOOHOVATTELNÝ KUUFR NA NÁŘADDDÍ 
L-BBOXX 2388 

   hmotnost 2,4 kg

  rozměry 442×252×357 mm

  vnitřní rozměry 378×209×306 mm 

   BZ00101185 

 38 
bodů

 STOOHOVATTELNÝ KUUFR NA NÁŘADDDÍ 
L-BBOXX 3744 

   hmotnost 2,8 kg

  rozměry 442×389×357 mm

  vnitřní rozměry 378×345×296 mm 

   BZ00101190 

 41 
bodů
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 UNIIVERZÁLLNÍ DETEKKTOR 
D-TTECT 120 

  maximální hloubka detekce 120 mm

 přesnost nalezení středu objektu ± 10 mm

 minimální vzdálenost detekce mezi přiléhajícími objekty 50 mm

 napájení pomocí 12V Akku Bosch Professional (není součástí 

dodávky) nebo 4× 1,5 V LR6 (AA) s AA adaptérem (je součástí 

dodávky) 

  BZ00100345 

 171 
bodů

 TERRMOKAMMERA GTTC 4400CC 

  1× akumulátor 12 V 1.5 Ah 

 rychlonabíječka GAL 1230 CV

 měřicí rozsah 10 °C až +400 °C

 přesnost měření IČ ± 3,0 °C

 tepelná citlivost (NETD) <50

 rozlišení 0,1 °C

 okamžitá vizualizace teplotních rozdílů s chytrou dokumentací

 rychlá výměna dat a snadná dokumentace termosnímků díky 

aplikaci Measuring Master firmy Bosch

 technologie snímek ve snímku překrývá termální a reálný 

snímek pro snadnou lokalizaci naměřených hodnot

 flexibilní napájecí systém: můžete používat buď 12V Li-Ion 

akumulátor nebo standardní alkalické baterie 

 baleno v L-Boxxu 136 

  BZ00101450 

 642 
bodů
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 LASSEROVÝÝ DÁLKOMĚRR GLLM 120CC 

   integrovaná digitální kamera umožňuje sledovat polohu 

měřicího bodu na velkou vzdálenost i při nepříznivých 

světelných podmínkách

  možnost pořízení snímku s vloženou změřenou hodnotou 

a jeho bezdrátový přenos do počítače / tabletu / mobilu pro další 

využití

  možnost exportu tabulky 50 posledních měření 

do počítače / tabletu / mobilu pro další využití

  možnost vkládání změřených hodnot přímo do aplikace 

v počítači / tabletu / telefonu přes Bluetooth®

  dosah přístroje 120 m

  rozlišení digitální kamery 5 Mpix

  2,8“ barevný IPS displej s dobrou viditelností ze všech úhlů 

a překrytím odolným Dragontail sklem

  integrovaný Li-Ion nabíjecí akumulátor

  integrovaný Bosch senzor náklonu umožňuje nepřímé měření 

pomocí goniometrických funkcí 

   BZ00101200 

 187 
bodů

 LASSEROVÝÝ DÁLKOMĚRR GLLM 50 CC

   měřicí rozsah 0,05–50 m

  napájení 2× AAA (1,5 V)

  přesnost měření ± 1,5 mm

  barevný displej

  Bluetooth pro přenos dat do aplikace GLM Measuring Master

  360 ° senzor náklonu – jednoduché měření úhlů

  funkce sklonoměru

  funkce stake-out – naměřené hodnoty v bodech 

   BZ00100330 

 102 
bodů
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 LASSEROVÝÝ DÁLKOMĚRR GLLM 40 

  měřicí rozsah 0,15–40 m

 přesnost měření ± 1,5 mm

 výdrž baterií asi pro 5 000 měření

 dobře čitelné hodnoty díky osvětlenému 3řádkovému displeji

 ochrana proti prachu, stříkající vodě a nárazům na stavbě IP 54

 kompaktní velikost 105×41×24 mm

 k dispozici nejpoužívanější funkce ovládané klávesnicí s pouze 

pěti tlačítky 

  BZ00100325 

 70 
bodů

 LASSEROVÝÝ DÁLKOMĚRR GLLM 30 

  kompaktní dálkoměr s certifikací ISO, vejde se do kapsy 

u kalhot

 měřicí rozsah 0,15–30 m

 přesnost měření ± 2 mm

 výdrž baterií asi pro 5 000 měření

 samostatně sčítá naměřené hodnoty pomocí funkce AutoSum

 robustní provedení – ochrana proti prachu, stříkající vodě 

a nárazům na stavbě IP 54

 dobře čitelné hodnoty díky osvětlenému 3řádkovému displeji 

  BZ00100320 

 48 
bodů
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 OPTTICKÝ NNIVELAČNNÍ PPŘÍSTTROJ 
GOL 26 D +SSTATIV 
+ NNIVELAČNNÍ LAŤ 

   robustní kryt s ochranou proti prachu a stříkající vodě (IP 54)

  zvětšení 26×

  pracovní dosah 100 m

  přesnost 1,6 mm / 30 m

  ø objektivu 36 mm

  stupnice ve stupních 

   BZ00100350 

 162 
bodů

 LINNIOVÝ LAASER GLLL 2--10 

   pracovní dosah >10 m

  rozsah samonivelizace ± 4 °

  přesnost nivelizace ± 0,3 mm / m

  stativový závit 1 / 4“, 5 / 8“

  ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54

  hmotnost 0,3 kg 

   BZ00100870 

 67 
bodů
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 LINNIOVÝ LLASER GGLL 3-800 CG 

  provoz na 12V akumulátory Bosch profi (1× 2,0Ah 

akumulátor + nabíječka jsou součástí balení) nebo 

na 4 tužkové (AA) baterie

 vysoká přesnost díky inovativnímu sledování CAL Guard 

a připojení přes Bluetooth® k chytrému telefonu, které 

umožňuje vzdálené ovládání a bezdotykové nastavení 

nářadí

 až čtyřikrát lepší viditelnost díky zeleným laserovým 

čárám

 pracovní rozsah 120 m (průměr) s přijímačem LR 6 nebo 

LR 7 Professional (volitelné)

 aretace pro bezpečný transport

 neomezené možnosti použití: jedna horizontální čára 

a dvě vertikální čáry v rozsahu 360 ° umožňují četná 

nová použití pro současné vyznačování, vyrovnávání 

a nivelaci ve vnitřním prostředí

 samonivelační (ustálení 4 ° do 4 s), velmi přesný 

(± 0,2 mm / m)

 kompaktní, jednoduchá manipulace a mimořádně 

robustní (IP 54)

 v balení cílová deska, pouzdro a akumulátory 

s adaptérem 

  BZ00101220 

 480 
bodů



117ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 LINIOVÝ LASSER GLLL 3-800 + STTATIV 

   provoz na 4 tužkové (AA) baterie

  vysoká viditelnost laserové čáry s pracovním dosahem 30 m (rádius)

  pracovní rozsah 120 m (průměr) s přijímačem LR 6 nebo 

LR 7 Professional (volitelné)

  aretace pro bezpečný transport

  neomezené možnosti použití: jedna horizontální čára a dvě vertikální 

čáry v rozsahu 360 ° umožňují četná nová použití pro současné 

vyznačování, vyrovnávání a nivelaci ve vnitřním prostředí

  samonivelační (ustálení 4 ° do 4 s), velmi přesný (± 0,2 mm / m)

  kompaktní, jednoduchá manipulace, mimořádně robustní (IP 54)

  součástí balení je stativ BT 150, cílová deska, pouzdro 

a akumulátory s adaptérem 

   BZ00101210 

 260 
bodů

 LINIOVÝ LASSER GLL 3-800 C 
+ STTATIV 

   provoz na 12V akumulátory Bosch profi (nejsou součástí balení) 

nebo na 4 tužkové (AA) baterie

  vysoká přesnost díky inovativnímu sledování CAL Guard a připojení 

přes Bluetooth® k chytrému telefonu, které umožňuje vzdálené 

ovládání a bezdotykové nastavení nářadí

  vysoká viditelnost laserové čáry s pracovním dosahem 30 m (rádius)

  pracovní rozsah 120 m (průměr) s přijímačem LR 6 nebo 

LR 7 Professional (volitelné)

  aretace pro bezpečný transport

  neomezené možnosti použití: jedna horizontální čára a dvě vertikální 

čáry v rozsahu 360 ° umožňují četná nová použití pro současné 

vyznačování, vyrovnávání a nivelaci ve vnitřním prostředí

  samonivelační (ustálení 4 ° do 4 s), velmi přesný (± 0,2 mm / m)

  kompaktní, jednoduchá manipulace, mimořádně robustní (IP 54)

  součástí balení je stativ BT 150, cílová deska, pouzdro 

a akumulátory s adaptérem 

   BZ00101215 

 330 
bodů
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 LINNIOVÝ LAASER GLLL 3--50 

  součástí balení vložka do L-Boxxu

 pracovní dosah až 50 m (bez přijímače 10 m)

 přesnost nivelace ± 0,3 mm / m, kolmý bod ± 0,6 mm / m

 stativový závit 1 / 4, 5 / 8

 ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54

 dodávka včetně praktického otočného ministativu 

  BZ00100370 

 193 
bodů

 KOMBINOVVANÝ LAASERR GCL 
2-500 C + STAATIV 

  provoz na 12V akumulátory Bosch profi (nejsou součástí 

balení) nebo na 4 tužkové (AA) baterie 

 vodorovné a svislé laserové čáry a dva středové kolmé body 

s optimální viditelností

 univerzální použití s otočným multifunkčním držákem 

RM 2 Professional pro širokou škálu způsobů upevnění

 samonivelační (ustálení 4 ° do 4 s), velmi přesný (± 0,2 mm / m)

 vysoká viditelnost laserové čáry s pracovním dosahem 20 m 

(bez přijímače)

 pracovní rozsah 50 m (průměr) s přijímačem LR 6 či 

LR 7 Professional (není součástí dodávky)

 aretace pro bezpečný transport

 připojení k chytrému telefonu pomocí Bluetooth® pro vzdálené 

ovládání a nastavení nářadí

 součástí balení je stativ BT 150, L-Boxx vložka, cílová destička, 

ochranné pouzdro a 4× baterie 1,5 V LR03 (AAA) 

  BZ00101205 

 182 
bodů
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 ROTTAČNÍ LLASER GRL 5500HHV 

   pracovní rozsah až 500 m

  přesnost ± 0,05 mm / m, rozsah samonivelace ± 10 %

  ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 56

  snímače rozeznávají, kdy se rotační laser pohybuje bez 

pomoci LR 50 Professional, a na obou přístrojích spouštějí 

akustický a optický poplach proti krádeži

  lithium-iontové baterie přístrojů se v průběhu krátké doby 

nabíjejí společně

  připomenutí kalibrace – i ve vypnutém stavu je přístroj střežen 

   BZ00100375 

 713 
bodů

 MĚŘICÍ KOOLEČKO GGWMM 322 

   max. naměřená hodnota 9 999,9 m

  ø kolečka 32 cm

  teleskopická rukojeť

  materiál hliník

  dodávka včetně ochranného pouzdra

  hmotnost 1,4 kg 

   BZ00100380 
 48 
bodů

 DIGGITÁLNÍ VODOVÁHAA GIMM 60 L 

   integrovaný bodový laser pro měření sklonů na vzdálenost až 30 m

  silné magnety a dva přídržné pásky pro spolehlivé upevnění na obrobky

  mechanika pro jemné nastavení náklonu na nerovném podkladu

  rozsah měření 0–360 ° (4× 90 °)

  přesnost měření elektroniky 0 ° / 90 ° ± 0,05 °

  přesnost měření elektroniky 1–89 ° ± 0,2 °

  přesnost laserového bodu ±  0,5 mm / m

  dosah laserového bodu 30 m 

   BZ00100390  137 
bodů
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 SADDA SPIRRÁLOVÝCCH VVRTÁÁKŮ 
HSSS POINTTTEQ 6KKS 

  sada unikátních vrtáků do kovu

 vhodné pro montážní a instalační práce při vrtání z ruky

 pružné, v páře popouštěné, samostředicí hrot, stejně jako mají 

vrtáky HSS-G, takže se nesmekají

 zvýšená produktivita práce a delší životnost oproti klasickým 

HSS-R “černým” vrtákům

 vrcholový úhel 135 °, DIN 338

 sada obsahuje vrtáky ø 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm 

  BZ00101320 

 7 
bodů

 SADDA SPIRRÁLOVÝCCH VVRTÁÁKŮ 
HSSS POINTTTEQ 19 KS PPROBBOX 

  sada unikátních vrtáků do kovu

 vhodné pro montážní a instalační práce při vrtání z ruky

 pružné, v páře popouštěné, mají samostředicí hrot stejně jako 

vrtáky HSS-G, takže se nesmekají

 zvýšená produktivita práce a delší životnost oproti klasickým 

HSS-R “černým” vrtákům

 vrcholový úhel 135 °, DIN 338

 sada obsahuje vrtáky ø 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 

6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 mm 

  BZ00101325 

 10 
bodů

 SADDA SPIRRÁLOVÝCCH VVRTÁÁKŮ 
HSSS POINTTTEQ 25 KS PPROBBOX 

  sada unikátních vrtáků do kovu

 vhodné pro montážní a instalační práce při vrtání z ruky

 pružné, v páře popouštěné, mají samostředicí hrot stejně jako 

vrtáky HSS-G, takže se nesmekají

 zvýšená produktivita práce a delší životnost oproti klasickým 

HSS-R “černým” vrtákům

 vrcholový úhel 135 °, DIN 338

 sada obsahuje vrtáky ø 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 

6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13 mm 

  BZ00101330 

 17 
bodů
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 SADDA IMPAACT CONNTROOL 35KS 
MUULTICONSTRUCTTIONN

   vysoká odolnost při vrtání do kovu, dřeva, plastů, cihel 

i jiných stavebních materiálů obzvláště ve spojení s rázovými 

šroubováky

  šroubovací hrot Impact Control je vysoce robustní a ustojí 

i vysoký výkon rázových šroubováků 

  díky prodloužené torzní zóně je hrot výjimečně odolný 

při dlouhodobější práci, zatímco modifikovaná ocel 

S2 a optimalizované tepelné zušlechtění zaručují mimořádnou 

odolnost i při náročném použití

  stopka 1 / 4" vhodná pro upnutí ve všech šroubovácích či 

vrtačkách s klasickým nebo 1 / 4" sklíčidlem

  vrtáky i šroubovací hroty jsou obzvláště vhodné pro vrtání 

a šroubování s rázovými utahováky

  sada obsahuje:

  vrtáky Impact Control Multi Construction: 3; 4; 5 (2×); 6 (2×); 

8 mm (2×)

  šroubovací hroty Impact Control délky 25 mm: PH1; PH2 (4×); 

PH3; PZ2 (3×); PZ3; T15; T20 (3×); T25 (3×); T30 (2×); T40

  šroubovací hroty Impact Control délky 50 mm: PH2; PZ2; T15; 

T20; T25; T30

  nástavec / držák šroubovacích hrotů 

   BZ00100970 

 35 
bodů

 SADDA IMPAACT CONNTROOL 36 KS 

   stopka 1 / 4" vhodná pro upnutí ve všech šroubovácích či 

vrtačkách s klasickým nebo 1 / 4" sklíčidlem

  šroubovací hroty jsou obzvláště vhodné pro vrtání a šroubování 

s rázovými utahováky

  sada obsahuje:

  šroubovací hroty Impact Control délky 25 mm: PH1; PH2 (3×); 

PH3; PZ2 (2×); PZ3; T15; T20 (2×); T25 (2×); T30 (2×); T40

  šroubovací hroty Impact Control délky 50 mm: PH2 (2×); PZ2 

(2×); T20; T25; T30

  oboustranné šroubovací hroty PH1-PH2; PH2-PH3; PH2-PZ2 

(2×); SL1×5,5-SL1×5,5; T15-T20 (2×); T25-T30

  nástavec na šestihranné matice 8; 10; 13 mm

  nástavec / držák šroubovacích hrotů 

   BZ00100980 

 30 
bodů
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 SADDA IMPAACT CONNTROOL 31 KS 

  stopka 1 / 4" vhodná pro upnutí ve všech šroubovácích či 

vrtačkách s klasickým nebo 1 / 4" sklíčidlem

 šroubovací hroty jsou obzvláště vhodné pro vrtání a šroubování 

s rázovými utahováky

 sada obsahuje:

 šroubovací hroty Impact Control délky 25 mm: PH1; PH2 (3×); 

PH3; PZ2 (2×); PZ3; T15; T20 (2×); T25 (2×); T30 (2×); T40

 šroubovací hroty Impact Control délky 50 mm: PH2; PZ2; T15; 

T20; T25; T30

 oboustranné šroubovací hroty PH1-PH2; PH2-PH3; PH2-PZ2 

(2×); SL1×5,5-SL1×5,5; T15-T20 (2×); T25-T30

 úložný prostor na šrouby a matice

 nástavec / držák šroubovacích hrotů 

  BZ00100985 

 24 
bodů

 SADDA VRTÁÁKŮ SDSS PLUUS-55X
5 KSS: 5 / 6 / 6 // 8 / 10 MMM 

  vrtáky pro lehká vrtací a kombinovaná kladiva se systémem 

upínání SDS-plus 

 čtyřbřitý asymetrický design hlavy se středicím hrotem 

zabraňuje zaseknutí v armování a zároveň spolu se 

čtyřspirálovou šroubovicí umožňuje maximálně efektivní odvod 

vrtné moučky

 sada obsahuje: vrtáky 5×50×110 mm; 6×50×110 mm; 

6×100×160 mm, 8×100×160 mm; 10×100×160 mm 

  BZ00100995 

 9 
bodů

 SADDA SDS--PLUS SEEKÁÁČŮ 
LONNG LIFE 

  práci s lehkými sekacími a vrtacími kladivy do 5 J

 sada obsahuje:

 1× špičák Long Life 250 mm

 1× plochý sekáč Long Life 250×20 mm,

 1× plochý sekáč Long Life na dlaždice 250×40 mm 

  BZ00100790 

 32 
bodů
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 ŠPIIČÁK RTTEC SPEEED SSDS--MAX 

   samoostřicí špičák určený pro těžká vrtací a sekací kladiva 

s upínáním SDS-max do 25 J, nedochází k zaseknutí

  délka 400 mm

  životnost 100 hodin práce v betonu bez ostření

  Long Life provedení s úběrovým výkonem vyšším o 30 %

  pro sekací a demoliční práce ve zdivu a betonu, úpravy zdiva 

a betonu, sanace spár, uvolňování armovacího železa 

   BZ00101340 

 11 
bodů

 SADDA VRTÁÁKŮ HEXX-9 CCERAAMIC 
3 KSS 

   sada vrtáků do keramických obkladů a dlažeb

  vybrušovaný sedmistranný, asymetrický tvrdokovový hrot 

zajišťuje rychlé provrtání i tvrdých keramických dlažeb

  nejsou příliš vhodné na tvrdé (sintrované) dlažby

  pro práci za sucha bez chlazení

  6hranná stopka 1 / 4“ lze upnout jak do klasického sklíčidla, tak 

i do šroubováku

  ø vrtáků 5; 6; 8 mm 

   BZ00101345 

 11 
bodů

 PLOOCHÉ FRRÉZOVACCÍ VVRTÁÁKY 
SELLF CUT SSPEED 113 KSS 

   velká sada plochých vrtáků Self Cut Speed se šestihrannou 

upínací stopkou

  vhodné pro vrtání do dřeva

  geometrie břitů umožňuje přesné navrtání a čisté okraje děr 

bez otřepů 

   BZ00101045 

 37 
bodů
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 9DÍÍLNÁ SAADA DĚROOVEEK 
PROOGRESSSOR FORR WOOOD&METAAAL 

  průměry 19 / 25 / 30 / 35  / 40 / 68 mm

 dvakrát větší životnost než u předchůdce 

  BZ00101485 

 61 
bodů

 NÁSSTAVECC PRO MUULTIICUTTTERY 
RIFFF AVZ 70 RT4 – 770MMM 

  odstraňuje spárovačku u obkladů a dlažeb při výměně 

poškozených dlaždic

 řezná hrana s tvrdokovovými zrny je vhodná i pro výřezy 

do tvrdých plastů

 vhodné pro oscilační nářadí Bosch (GOP, PMF), FEIN i jiné 

značky se systémem upínání Starlock 

  BZ00101355 

 20 
bodů

 DIAA HRNCOOVÝ KOTTOUČČ EXXPERT 
FORR CONCCRETE EXXTRAA-CLLEAN 

  ø kotouče 125 mm

 výška segmentu 4,5 mm

 hodí se pro obroušení silných vrstev betonu

 pájené segmenty

 uspořádání segmentů do L pro čisté a rovnoměrné povrchy

 ø otvoru 22,23 mm 

  BZ00101360 

 47 
bodů
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 KOTTOUČ DO ÚHLOVVÉ BBRUSSKY 
CARRBIDE MMULTI WHEEEL 

   kotouč osazený tvrdokovovým zrnem, umožňuje dělení dřeva 

a plastů

  ø kotouče 125 mm

  ø upínacího otvoru 22,23 mm

  tloušťka řezu 1,2 mm 

   BZ00100770 

 9 
bodů

 ŠROOUBOVAACÍ BITYY 
S BBAREVNÝÝM ZNAČČENÍM 332 KS 

   nejčastěji používané šroubovací bity v kompaktním pouzdře

  sada obsahuje:

  31 šroubovacích bitů 25 mm s barevným odlišením: 

PH a PZ 1 / 2 / 2 / 3, SL 3 / 4 / 5 / 6; HEX 3 / 4 / 5 / 6; 

TORX 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40; TORX dutý 

10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40

  nástavec na šroubovací hroty Quick Change

  klip na opasek 

   BZ00100705 

 9 
bodů

 SADDA ŠROUUBOVACCÍCHH NÁSSTAVCCŮŮ 
S RRUKOJETTÍ 46 KS 

   sada obsahuje:

  32 šroubovacích hrotů 25 mm: PH / PZ 0 / 1 / 2 / 3, plochý 

3 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9, imbus 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6, 

TORX 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40

  12 nástrčných nástavců pro šestihranné šrouby 3 / 16, 1 / 4, 

5 / 16, 11 / 32, 3 / 8, 7 / 16, 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm

  univerzální magnetický držák

  ruční šroubovák (pravý / levý chod) 

   BZ00100730 

 20 
bodů
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 SADDA NÁSTTROJŮ X-LLINEE TITAAN 
30KKS 

  30dílná sada příslušenství do každé domácnosti Bosch X-Line Titan

 pevný a odolný plastový kufřík 

 sada obsahuje: 

 vrtáky do kovu HSS-TiN 11 ks ø 1,5–6,5 mm

 vrtáky do zdiva ø 4; 5; 6; 7 mm

 vrtáky do dřeva ø 4; 5; 6; 8 mm

 šroubovací hroty Titanium délky 25 mm: PH 1 / 2 / 3; PZ 1 / 2 / 3; plochý 

4 / 6; Torx 20 / 25

 záhlubník, univerzální magnetický nástavec 

  BZ00101365 

 13 
bodů

 SADDA VRTÁÁKŮ A ŠRROUUB. BBITŮ 
X-LINE CLAASSIC 344 KS 

  34dílná sada příslušenství X-Line pro domácí kutily

 přehledné uspořádání a jednoduché a bezpečné vyjímání 

příslušenství z kufru

 kufr s vyznačenými velikostmi příslušenství, které do nich lze 

uložit

 sada obsahuje:

 vrtáky do železa ø 2; 2; 3; 4; 5 mm

 vrtáky do zdiva ø 5; 5,5; 6; 7; 8 mm

 vrtáky do dřeva ø 4; 5; 6; 7; 8 mm

 šroubovací hroty délky 25 mm: PH 1 / 2 / 3; PZ 1 / 2 / 3; S 4 / 6 / 7; 

Torx 15 / 20 / 25 / 30

 nástrčný klíč 7 / 8 / 10

 magnetický nástavec, záhlubník, 1 / 4” adaptér pro nástrčný klíč 

  BZ00101370 

 11 
bodů
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 SADDA PRO MIXED 449 KSS

   výběr příslušenství pro běžné profesionální použití ve dřevě, 

kovu a betonu

  sada obsahuje:

  šroubovací hroty 25 mm: PH0 / 1 / 2 / 3; PZ0 / 0 / 1 / 1 / 2 / 2 / 3, ploché 

4 / 5 / 6; T10 / 15 / 20 / 25 / 30; HEX 4 / 5 / 6

  šroubovací hroty 50 mm: PH2; PZ2; plochý 6; T20 / 25

  50mm šroubovací hrot PH2 s hloubkovým dorazem

  vrtáky pro vrtání s příklepem do betonu CYL-3: 5 / 6 / 8 / 10 mm

  vrtáky pro vrtání do kovu HSS-TiN: 2 / 2 / 3 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

  spirálové vrtáky do dřeva: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

  ploché vrtáky do dřeva: 16 / 20 mm

  záhlubník

  držák šroubovacích hrotů + nástavec na šroubovací hroty 

   BZ00101060 

 22 
bodů

 SADDA PRO MIXED 776 KSS

   výběr příslušenství pro běžné profesionální použití ve dřevě, 

kovu a betonu a keramických dlažbách a obkladech

  sada obsahuje:

  šroubovací hroty 25 mm: PH0 / 1 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3; PZ0 / 1 / 2 / 2 / 3, ploché 

4 / 5 / 6 / 7; T10 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 30 / 30 / 40; HEX 3 / 4 / 5 / 6

  šroubovací hroty 50 mm: PH2; PZ0 / 1 / 2 / 2 / 3; plochý 6 / 6; T20 / 25

  50mm šroubovací hrot PH2 s hloubkovým dorazem

  vrtáky pro vrtání s příklepem do betonu CYL-3: 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 mm

  vrtáky MultiConstruction pro bezpříklepové vrtání do stavebních 

materiálů 6 / 8 / 10 mm

  vrták pro vrtání do keramických obkladů a dlažeb CYL-

9 Ceramic 6 mm

  vrtáky pro vrtání do kovu HSS-TiN: 

2 / 2 / 2,5 / 3 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm

  spirálové vrtáky do dřeva: 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

  ploché vrtáky do dřeva: 16 / 20 mm

  záhlubník

  držák šroubovacích hrotů + nástavec na šroubovací hroty

  nůž s výměnnou čepelí

  magnetický teleskopický zachycovač 

   BZ00101065 

 39 
bodů
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 SADDA PRO MIXED 991 KSS

  výběr příslušenství pro běžné profesionální použití ve dřevě, 

kovu a betonu

 sada obsahuje:

 šroubovací hroty 25 mm: PH0 / 0 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3; 

PZ0 / 0 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3, plochý 5; 

T10 / 10 / 10 / 15 / 15 / 15 / 20 / 20 / 20 / 25 / 25 / 25 / 30 / 30 / 40; HEX5 / 6

 šroubovací hroty 50 mm: PH0 / 1 / 2 / 2 / 3; PZ0 / 1 / 2 / 2 / 3; plochý 

5 / 6; T15 / 20 / 20 / 25; HEX 5 / 6

 šroubovací nástavce na šrouby se šestihrannou hlavou: 

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm

 vrtáky pro vrtání s příklepem do betonu CYL-3: 

4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 mm

 vrtáky pro vrtání do kovu HSS-G: 2 / 2 / 2,5 / 3 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

 spirálové vrtáky do dřeva: 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

 záhlubník

 nástavec na šroubovací hroty

 malý francouzský klíč

 LED svítilna (3× AAA baterie nejsou součástí balení) 

  BZ00101070 

 39 
bodů

 SADDA PRO MMIXED 1005 KSS 

  výběr příslušenství pro běžné profesionální použití ve dřevě, kovu 

a betonu

 sada obsahuje:

 šroubovací hroty 25 mm: PH0 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3; 

PZ0 / 0 / 1 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3, plochý 3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 7; 

T10 / 10 / 10 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 25 / 25 / 25 / 25 / 25 / 30 / 40; 

HEX3 / 4 / 5 / 5 / 6

 šroubovací hroty 50 mm: PH0 / 1 / 2 / 2 / 3; PZ2; plochý 5 / 6; 

T15 / 20 / 20 / 25; HEX 5 / 6 / 6

 šroubovací nástavce na šrouby se šestihrannou hlavou: 

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm

 vrtáky pro vrtání s příklepem do betonu CYL-3: 5 / 5 / 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 10 mm

 vrtáky pro vrtání do kovu HSS-G: 2 / 2 / 2,5 / 3 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

 spirálové vrtáky do dřeva: 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

 záhlubník

 nástavec na šroubovací hroty

 ráčnový šroubovák

 magnetický teleskopický zachycovač 

  BZ00101075 

 45 
bodů



129ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY BOSCH

 SADDA PLÁTTKŮ ROBBUSTT LINNE 
PROOGRESSSOR, T-SSTOPPKA 66 KS 

   plátky pro kmitací pilky Progressor T123XF, T234X, T345XF

  proměnlivá rozteč zubů pro použití v širokém rozsahu tlouštěk 

materiálu

  sada obsahuje:

  2× T 123 XF Progressor for Metal (na kov)

  2× T 234 X Progressor for Wood (na dřevo)

  2× T 345 XF Progressor for Wood and Metal (na dřevo 

s hřebíky) 

   BZ00101375 

 12 
bodů

 PILLOVÉ PLÁÁTKY DOO PILL OCCASEK 
20KKS, TOUGH BOXX 

   sada určená pro řezání kovu, dřeva a dřeva s kovem

  flexibilní pilové plátky umožňují řezání i v hůře přístupných 

místech

  sada obsahuje: 

  S 922 EF Flexible for Metal (5×); S 922 BF Flexible for Metal 

(5×); S 922 HF Flexible for Wood and Metal (5×); S 644 D Top 

for Wood (5×) 

   BZ00101030 

 30 
bodů

 RUČČNÍ SPOONKOVAČKAA HT 14 

   ruční mechanická sponkovačka s plynulou regulací intenzity 

úderu 

  vhodná pro rychlé upevnění textilií, střešní lepenky, fólií, 

izolačních materiálů, drátěného pletiva a pro lehké čalounické 

práce

  vypodložená rukojeť s aretací

  vhodné spony: typ 53, délka 4; 6; 8; 10; 12; 14 mm

  vhodné jehly: typ 41, délka 14 mm 

   BZ00101050 

 18 
bodů



Inteligentně řízená spotřeba energie zajistí 
vždy optimální výkon a zároveň maximální 
výdrž akumulátoru.

Získejte tříletou záruku registrací výrobku na 
go.dek.cz/myboschgreen
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132 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO KUTILY BOSCH

 AKKUUMULÁTOOROVVÝ VVRTACÍ 
ŠRROOUBOVÁKK PSRR 144,4 LI-2 (11 AKU) 

  ø šroubů do 8 mm, ø vrtání (dřevo / ocel) 30 / 10 mm

 inovativní elektronická předvolba utahovacího momentu 

„BOSCH PowerControl“ s integrovaným přepínáním 

stupňů – optimální síla pro každé použití

 Syneon Chip – inteligentně regulovaná energie pro každý 

projekt

 vysoce výkonný akumulátor a rychlonabíječka pro veškeré 

nářadí pro kutily a zahradní nářadí 14,4V systému od firmy 

BOSCH

 dvoustupňová vysoce výkonná planetová převodovka: dlouhá 

životnost, nejlepší přenos síly, vysoce klidný chod

 řízení otáček pomocí elektroniky BOSCH: regulace otáček 

z 0 na max. pomocí spínače v rukojeti

 mimořádně dlouhá životnost výměnného lithium-iontového 

akumulátoru díky elektronické ochraně článků BOSCH (ECP)

 rychloupínací sklíčidlo s BOSCH-Auto-Lock pro nejrychlejší 

a nejjednodušší výměnu nástrojů

 intenzivní osvětlení PowerLight – díky vestavěné světelné diodě 

vidíte vždy dobře osvětlený obrobek

 inteligentní 3stupňový indikátor stavu nabití 

  BZ00100410 

 105 
bodů



133ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO KUTILY BOSCH

 AKKUU PŘÍKLEEPOOVÝ ŠŠROUBOOOVÁK 
ADDVVANCEDIIMPAACTT 18 SETTT 

   1× akumulátor PBA 18 V 2.5 Ah

  nabíječka AL 1830 CV

  intuitivní volba režimů a automatická změna převodu 

odpovídá různým způsobům použití 

  spínací systém pro změnu směru jedním kliknutím 

s kontrolkou LED 

  úhlový a excentrický nástavec QuickSnap řeší potíže se 

špatně přístupnými místy 

  výkonný, kompaktní, avšak s dlouhou výdrží díky 

bezuhlíkovému motoru 

  šroubování, vrtání do dřeva a kovu, vrtání s příklepem 

do cihel a vápence 

  Power for ALL: jeden akumulátor pro celý systém nářadí 

Home & Garden 

  čip Syneon reguluje využití energie pro optimální účinnost 

a delší dobu chodu 

  volnoběžné otáčky 0–430 / 1 400 ot. / min

  ø šroubů do 10 mm

  max. ø vrtání do dřevo / kov 38 / 13

  max. frekvence příklepů 21 000 min-1

  excentrický nástavec, sklíčidlo a úhlový nástavec součástí 

balení 

   BZ00101475 

 150 
bodů

 AKKUU VRTACÍ ŠROOUBOOVÁK 
ADDVVANCEDDDRILLL 18 

   1× akumulátor PBA 18 V 2,5 Ah

  nabíječka AL 1830 CV

  volnoběžné otáčky 0–380 / 1 250 ot. / min

  ø šroubů do 10 mm 

  intuitivní volba režimů a automatická změna převodu odpovídá 

různým způsobům použití 

  spínací systém pro změnu směru jedním kliknutím s kontrolkou 

LED 

  snadná volba mezi magnetickou hlavicí na šroubování 

a vrtacím sklíčidlem na vrtání 

  výkonný, kompaktní, avšak s dlouhou výdrží díky 

bezuhlíkovému motoru 

  na šroubování a vrtání do dřeva, plastu a kovu 

  Power for ALL: Jeden akumulátor pro celý systém nářadí 

Home & Garden 

  čip Syneon reguluje využití energie pro optimální účinnost 

a delší dobu chodu 

   BZ00101480 

 115 
bodů



134 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO KUTILY BOSCH

 AKUU PILA OCASSKA AADVANNCEDRECIP 18, 
BEZZ AKUMULÁTTORU A NAABÍJEČKY 

  akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky

 počet volnoběžných zdvihů 0–3 100 min-1

 délka zdvihu 23 mm

 hloubka řezu ve dřevě / oceli 100 / 20 mm

 systém SDS umožňuje jednoduchou výměnu pilového listu bez použití nástrojů

 přesné řezání velkého množství materiálů díky elektronice Bosch

 při použití bimetalových pilových listů je možné řezání blízko okraje

 snadná práce pod kontrolou díky kompaktnímu designu a měkké gumové 

tlumicí vložce Softgrip 

  BZ00101460 

 81 
bodů

 AKKUUMULÁTOOROVVÁ OOKRUŽNÍÍ PILA 
PKKSS 18 LI, BEEZ AKUMMULÁTORRRU 
A NNAABÍJEČKYY 

  akumulátor 18 V / 2,5 Ah ani nabíječka nejsou součástí balení

 ø pilového kotouče / upínacího otvoru 150 / 16 mm

 volnoběžné otáčky 3 800 ot. / min

 rozměr vodicí desky 133×244 mm

 hloubka řezu při 90 ° / 45 ° 0–48 mm / 0–36 mm

 hmotnost 2,6 kg 

  BZ00100935 

 66 
bodů



135ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO KUTILY BOSCH

 STAAARTER SET 
18VV V AKUMULLÁTOOR + NABÍJEČČČKA 

   sada nabíječky a akumulátoru 

  výkonný Li-Ion akumulátor 18 V 2,5 Ah

  kompaktní rychlonabíječka AL 1830 CV 

   BZ00100530  52 
bodů

 AKKUU VRTACÍ KLAADIVVO 
UNNEEOMAX 188 
BEEZZ AKUMULLÁTOORUU A NABÍJJJEČKY 

   akumulátor ani nabíječka nejsou součástí balení

  pro akumulátory Bosch hobby 18 V

  jedno z nejmenších vrtacích kladiv na světě, mimořádně 

kompaktní

  SDS-Quick – snadná výměna příslušenství zabere pouhé 

3 sekundy

  PowerLight – indikátor směru otáčení a stavu nabití 

akumulátoru

  síla příklepu 0,6 J

  pneumatický příklepový mechanizmus

  volnoběžné otáčky 0–900, frekvence příklepů 0–5 000 / min

  max. ø vrtání dřevo / ocel / beton 10 / 8 / 10 mm

  hmotnost 1,4 kg 

   BZ00101255 

 83 
bodů

 AKKUU MULTIFUUNKKČNÍ NÁŘADÍÍ 
ADDVVANCEDMMULTTI 188, BEZ 
AKKUUMULÁTOORU AA NAABÍJEČKKKY 

   akumulátor ani nabíječka nejsou součástí balení

  pro akumulátory Bosch hobby 18 V

  konstantně vysoký výkon i při zatížení díky systému Bosch 

Constant Electronic 

  praktická antivibrační rukojeť pro přesnější vedení nářadí

  AutoClic – snadná výměna příslušenství bez nástrojů 

během 3 sekund 

  volnoběžné otáčky 10 000–20 000 ot. / min

  kmitací úhel vlevo / vpravo 2,8 ° 

   BZ00101250 

 82 
bodů



136 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO KUTILY BOSCH

 AKUU ŠROUBOVÁÁK PSSR SEELECT CHAARGING 

  USB nabíječka 

 napětí akumulátoru 3.6 V

 volnoběžné otáčky 210 ot. / min

 max. ø šroubů 5 mm

 integrovaný otočný držák bitů obsahuje 12 nejdůležitějších šroubovacích bitů

 díky osvětlenému průzoru můžete rychle a jednoduše vybírat jednotlivé bity

 až 90 šroubů na jedno nabití akumulátoru

 kompaktní konstrukce pro nejlepší manipulaci a kontrolu při práci

 intenzivní osvětlení PowerLight – díky vestavěné světelné diodě vidíte vždy 

dobře osvětlený obrobek

 Softgrip pro lepší a pohodlné držení 

  BZ00101465 
 46 
bodů

 AKKUUMULÁTOOROVVÝ KKOMBINOOOVANÝ 
VRRTTACÍ ŠROUUBOOVÁKK
 EAASSYIMPACT 122, BEEZ 
AKKUUMULÁTOORU AA NAABÍJEČKKKY 

  akumulátor 12 V  /  2,5 Ah ani nabíječka nejsou součástí balení

 volnoběžné otáčky 0–400 / 0–1 300 ot. / min

 max. krouticí moment (měkký / tvrdý) 15 / 30 Nm

 max. ø vrtání do dřeva / oceli / zdiva 20 / 8 / 6 mm

 nastavení krouticího momentu 20 stupňů 

  BZ00100945 

 64 
bodů



137ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO KUTILY BOSCH

 NAANNOBLADEE AKUU ŘEETĚZOVÁÁÁ PILA 
EAASSYCUT 12,, BEZZ AKKUMULÁÁTTORU 
A NNAABÍJEČKYY 

   akumulátor ani nabíječka nejsou součástí balení

  pro akumulátory Bosch hobby 12 V

  technologie Nanoblade umožňuje řezat snadno a bez námahy

  všestranné řezání uvnitř i venku – volnou rukou bez opory

  snadné a rychlé provádění přímých řezů, např. pro čisté řezání 

větví klidně i blízko kmene

  elektronika Bosch včetně předvolby otáček

  bezpečné a snadné zanoření v jediném kroku bez předvrtávání

  snadná a rychlá výměna pilové planžety – Bosch SDS 

  volnoběžné otáčky 0–4 100 ot. / min

  hloubka řezu ve dřevě 65 mm 

   BZ00101245 

 64 
bodů

 AKKUUMULÁTORR 
PBBAA 12 V / 2,5AAH OO-B 

   výkonný Li-lon akumulátor pro veškeré hobby nářadí 

10,8 / 12 V akumulátorového systému Bosch Power 4All

  mimořádně dlouhá životnost díky elektronické ochraně článku ECP 

   BZ00100960 

 26 
bodů

 NAABBÍJEČKA 10,8  /  122 VAL 11330 CV 
REEGGULAR 

   nabíjecí proud 3,0 A

  doba nabíjení při 1,3–1,5 Ah 100 % cca 35 min

  doba nabíjení při 2,0 Ah 100 % cca 45 min

  doba nabíjení při 2,5 Ah 100 % cca 65 min

  výkonná nabíječka, kterou lze použít pro veškeré nářadí 12V 

lithium-iontového systému Bosch 

  „Power for ALL“ je akumulátorový systém s lithium-iontovou 

technologií pro celou řadu nářadí Bosch pro dům a zahradu: 

nabíječku lze flexibilně kombinovat s 12V akumulátory a dalším 

nářadím 

   BZ00101470 

 24 
bodů



138 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO KUTILY BOSCH

 MUULTIFUNNKČČNÍ NÁŘAAADÍ 
PMMMF 350 CCE 

  jmenovitý příkon 350 W

 volnoběžné otáčky 15 000–20 000 ot. / min

 kmitací úhel vlevo / vpravo 2,8 °

 maximálně mnohostranné použití díky 

velkému množství inovativního příslušenství 

Starlock a StarlockPlus, které poskytuje další 

možnosti použití s maximálními nároky

 snadná výměna příslušenství bez použití 

nástrojů za pouhé 3 sekundy díky novému 

systému AutoClic

 stejnoměrné osvětlení pracovního prostoru 

díky 180° LED světelnému pásu 

  BZ00100430 

 116 
bodů



139ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO KUTILY BOSCH

 MUULLTIFUNKČČNÍ NNÁŘAADÍ PMF 220 CE 

   jmenovitý příkon 220 W

  volnoběžné otáčky 15 000–20 000 ot. / min

  kmitací úhel vlevo / vpravo 2,8 °

  flexibilně použitelný pomocník díky velkému počtu inovativního 

příslušenství BOSCH Starlock

  komfortní výměna veškerého příslušenství bez námahy díky 

magnetickému upínání nástrojů s univerzálním šroubem

  dodržování přesné hloubky řezu pomocí čtyřstupňového 

hloubkového dorazu 

   BZ00100420 

 65 
bodů

 MUULLTIFUNKČČNÍ NNÁŘŘADÍ 
PMMFF 220 CE SSET 

   jmenovitý příkon 220 W

  volnoběžné otáčky 15 000–20 000 ot. / min

  kmitací úhel vlevo / vpravo 2,8 °

  komfortní výměna příslušenství díky magnetickému upínání 

nástrojů s univerzálním šroubem

  přesná a kontrolovatelná hloubka řezu díky čtyřstupňovému 

hloubkovému dorazu

  standardně dodáváno se širokou škálou příslušenství (viz foto) 

   BZ00100925  98 
bodů



140 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO KUTILY BOSCH

 STŘŘÍKACÍ PISSTOLLE PFFS 5000EEE 

  systém BOSCH AllPaint – rychlé a snadné řešení pro dřevo i stěny

 jmenovitý příkon 1 200 W

 čerpací výkon 500 ml / min

 nános barvy 3 m² / min

 nádoba na barvu 1 l

 délka hadice 4 m

 hmotnost 4,8 kg 

  BZ00100435 

 125 
bodů



141ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO KUTILY BOSCH

 STŘŘÍKACÍ PISSTOLLE PFFS 2000 

   systém BOSCH AllPaint – rychlé a snadné řešení pro dřevo i stěny

  jmenovitý příkon 440 W

  čerpací výkon 0–200 ml / min

  nános barvy 1,5 m² za 1 min

  objem nádržky 800 ml

  délka hadice 1,25 m

  hmotnost 2 kg 

   BZ00100930 

 66 
bodů

 LEPPICÍ TUŽKKA GLLUEPEN 

   napětí článku 3,6 V (Li-Ion technologie)

  lepicí tyčinka průměr / délka 7 / 150 mm

  doba zahřátí 15 s

  teplota lepení 170 °C

  hmotnost 0,142 kg 

   BZ00100445 

 28 
bodů



142 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO KUTILY BOSCH

 KMMIITACÍ PILAA PSST 8000 PEL 

  příkon 530 W, počet volnoběžných zdvihů 500–3 000 / min-1

 hloubka řezu do dřeva / nelegované oceli 80 / 5 mm

 čtyřstupňový orbitální pohyb plátku

 optimální přesnost a kontrola – díky CutControl jednoduše 

a spolehlivě sledujete čáru řezu

 elektronické řízení počtu otáček

 systém upínání Bosch-SDS pro snadnou a bezpečnou výměnu 

pilového plátku bez použití nástrojů

 integrovaný zásobník pro až 6 pilových plátků 

  BZ00100455 

 60 
bodů

 NAANNOBLADEE ŘETTĚZOOVÁ PILLAA 
ADDVVANCEDCCUT 550 

  technologie Nanoblade umožňuje řezat snadno a bez námahy

 příkon 500 W

 nízké vibrace, snadná kontrola řezu

 plynulý zkosený řez 0–45 °

 elektronika Bosch – včetně předvolby otáček

 bezpečné a snadné zanoření v jediném kroku – bez 

předvrtávání

 snadná a rychlá výměna pilové planžety – Bosch SDS 

 volnoběžné otáčky 0–7 800 ot. / min

 hloubka řezu ve dřevě 50 mm 

  BZ00101240 

 95 
bodů

 AKKUUMULÁTOOROVVÝ VVYSAVAČČ 
UNNIVVERSALVVAC 118, BBEZ 
AKKUUMULÁTOORU AA NAABÍJEČKKKY 

  akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky

 max. průtok 1,7 m³ / min

 sací výkon 88 mbar

 hmotnost 0,9 kg

 dlouhá doba chodu na jedno nabití akumulátoru

 rozsáhlá sada příslušenství pro různé aplikace

 výkonné a pohodlné mobilní vysávání

 snadné čištění a filtr s dlouhou životností 

  BZ00101455 

 43 
bodů



143ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO KUTILY BOSCH

 VYSSAAVAČ ADVANNCEDDVACC 20 

   vysavač na suché a mokré sání s funkcí fukaru, automatické vypínání a zapínání

  příkon 1 200 W

  max. průtok vzduchu 70 l / s

  sací výkon 300 W

  objem nádržky 20 l

  hmotnost 7,6 kg

  snadné odčerpání velkého objemu vody díky odtokovému ventilu

  antistatická hadice minimalizuje elektrické výboje 

   BZ00101235 

 96 
bodů

 VYYSSAVAČ UNNIVERRSAALVAC 155 

   vysavač na suché a mokré sání s funkcí fukaru 

  dodávaný i s veškerým potřebným příslušenstvím uloženým 

přímo na vysavači

  příkon 1 000 W

  max. průtok vzduchu 65 l / s

  sací výkon 250 W

  objem nádržky 15 l

  hmotnost 6,9 kg 

   BZ00101230 

 70 
bodů

 VYYSSAVAČ EAASYVVAC 33 

   na suché sání, funkce automatického vypínání a zapínání

  příkon 700 W

  max. průtok vzduchu 35 l / s

  sací výkon 170 W

  objem nádržky 2,1 l

  hmotnost 4,3 kg 

   BZ00101225 

 64 
bodů



Získejte tříletou záruku registrací výrobku na 
go.dek.cz/myboschgreen
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146 ZAHRADNÍ TECHNIKA BOSCH

 ELEEKTTRICKÁÁ RROTAČNNÍÍ SEKAAČČKA 
ARMM 337 

  příkon 1 400 W

 krouticí moment 16 Nm

 šířka záběru 37 cm

 žací systém: rotační nůž

 objem sběrného koše 40 l

 výška střihu 20–70 mm

 centrální nastavení výšky střihu, 5 poloh

 boční hřebeny na trávu

 hmotnost 12 kg 

  BZ00100610 

 112 
bodů



147ZAHRADNÍ TECHNIKA BOSCH

 ELEEKTTRICKÁÁ RROTAČNNÍÍ SEKAAČČKA 
ARMM 334 

   příkon 1 300 W

  krouticí moment 15 Nm

  šířka záběru 34 cm

  žací systém: rotační nůž

  objem sběrného koše 40 l

  výška střihu 20–70 mm

  centrální nastavení výšky střihu, 5 poloh

  boční hřebeny na trávu

  hmotnost 11 kg 

   BZ00100615 

 101 
bodů

 ELEEKTTRICKÁÁ RROTAČNNÍÍ SEKAAČČKA  
ARMM 332 

   šířka sečení 32 cm pro plochy do 300 m²

  příkon 1 200 W – elektromotor se systémem Powerdrive

  boční hřeben pro sekání kolem zdí

  nízká hmotnost a přenosné madlo, sklopné rukojeti

  nastavitelná výška střihu 

   BZ00101280 

 69 
bodů



148 ZAHRADNÍ TECHNIKA BOSCH

 AKUUMULÁTOROOVÁVÁ STRUUNOVÁ SEEKKAČKA 
ADVVANCCEDGRAASSSCUT 336 

  sekací systém s dvěma strunami pro vysoce kvalitní a efektivní sečení

 nízká hmotnost zmenšuje zatížení paží při práci

 poloautomatický posun struny pro práci bez přerušování

 distanční oblouk na ochranu rostlin pro přesné a šetrné sečení okolo 

rostlin

 balení obsahuje 1× Li-Ion akumulátor 36 V  /  2 Ah

 doba nabíjení akumulátoru 70 min

 ø střihu 30 cm

 hmotnost 4,1 kg 

  BZ00101285 

 167 
bodů



149ZAHRADNÍ TECHNIKA BOSCH

 STRRUNNOVÁ SSEKKAČKAA AART 300 

   příkon 550 W

  výškové nastavení 80–115 cm

  automatické navíjení struny pro minimální starost s jejím 

zpracováním, dvojitá struna pro vyšší výkonnost

  jedním kliknutím přejdete z vyžínání na začišťování okrajů

  nastavení výšky jedním kliknutím

  plně nastavitelná druhá rukojeť

  kompaktní a lehká 

   BZ00100625 

 51 
bodů

 STRRUNNOVÁ SSEKKAČKAA AART 244 

   příkon 400 W, ø sečení 24 cm

  automatické odvíjení struny pro minimální starost s její délkou 

při sečení

  dvojitá struna pro vyšší výkonnost

  distanční oblouk na ochranu rostlin

  nastavení výšky jedním kliknutím

  plně nastavitelná druhá rukojeť

  pokročilý motor pro rychlý, čistý výsledek 

   BZ00100880 

 40 
bodů



150 ZAHRADNÍ TECHNIKA BOSCH

 NŮŽŽKYY NA ŽIIVÉÉ PLOTTYY AHS 700-34 

  výkonný motor „High-Power“ s příkonem 700 W

 délka čepele 700 mm

 rozteč zubů 34 mm

 počet volnoběžných zdvihů 3 400 min-1

 kluzná spojka s velmi vysokým krouticím momentem (50 Nm)

 o více než 15 % lehčí než předcházející model, pro střihání 

živých plotů bez únavy paží

 pilové zuby v přední části nože řežou bez problémů větve 

do průměru 38 mm

 nože řezané laserem a broušené diamantem pro čisté stříhání

 ochrana nože při střihání podél zdí a u země 

  BZ00100910 

 145 
bodů



151ZAHRADNÍ TECHNIKA BOSCH

 AKUU NŮŮŽKY NAA ŽŽIVÝ PLLOTT AHS 500-20 LI 
BEZZ AKKUMULÁÁTOORU A NNAABÍJEČČKKY 

   akumulátor ani nabíječka nejsou součástí balení 

  pro akumulátory Bosch hobby 18 V

  technologie Quick-Cut pro rychlé a účinné zastřihávání živých plotů 

  praktický antiblokovací systém

  spolehlivá ochrana nože

  speciální přední zuby pro stříhání větví do průměru 25 mm

  optimální vyvážení a nízká hmotnost 

   BZ00101290  107 
bodů

 NŮŽŽKYY NA ŽIIVÉÉ PLOTTYY AHS 555-26 

   příkon 600 W

  rozteč zubů 26 mm

  délka čepele 550 mm

  krouticí moment 50 Nm

  počet volnoběžných zdvihů 3 400 min-1

  optimální vyvážení a ergonomie pro pohodlnou práci 

v jakékoliv poloze

  kovová ochrana konce lišty při stříhání podél zdí a u země

  hmotnost 3,6 kg 

   BZ00100640 
 101 

bodů

 NŮŽŽKYY NA ŽIIVÉÉ PLOTTYY AHS 555-16 

   příkon 450 W

  délka čepele 550 mm

  rozteč zubů 16 mm

  počet volnoběžných zdvihů 3 400 min-1

  dobře vyvážené nářadí a ergonomické rukojeti umožňují 

pohodlný pracovní postoj 

   BZ00100905 

 54 
bodů



152 ZAHRADNÍ TECHNIKA BOSCH

 ELEEKTRRICKÝ PLLOTOSTTŘŘIH AHSS 45-16 

  příkon 420 W

 rozteč zubů 16 mm

 délka lišty 450 mm

 počet volnoběžných zdvihů 3 400 min-1

 optimální vyvážení a ergonomie pro pohodlnou práci v jakékoliv 

poloze

 hmotnost 2,6 kg 

  BZ00100645 

 40 
bodů

 AKUUMUULÁTOOROOVÁ ZAAHHRADNNÍÍ 
PILLKA KEO 10,88 LI 

  napětí Li-Ion akumulátoru 10,8 V

 ø řezu (s držákem „A-Grip“) max. 60 mm

 ø řezu (bez držáku „A-Grip“) max. 80 mm

 30–190 řezů na jedno nabití akumulátoru (ø 15–60 mm)

 délka pilového listu 150 mm

 doba nabíjení akumulátoru 3,5 h

 hmotnost (s držákem „A-Grip“) 1 050 g 

  BZ00100665 

 57 
bodů

 AKUU ZAAHRADDNÍ FUKAARR NA LLISSTÍ 
ALBB 188 LI, BEEZ AKUMMULÁTORRUU 
A NNABÍJEČKYY 

  akumulátor ani nabíječka nejsou součástí balení

 rychlost proudění vzduchu 210 km / h

 max. doba chodu na jedno nabití akumulátoru až 10 min

 hmotnost 1,5 kg 

  BZ00100690 

 37 
bodů



153ZAHRADNÍ TECHNIKA BOSCH

 ELEEKTTRICKÝÝ ZAAHRADDNNÍ 
VYSSAVVAČ / FUUKAAR ALSS 225 

   příkon 2 500 W

  rychlost proudění vzduchu 280–300 km / h

  objem proudění 800 m³ / h

  hmotnost fukaru na listí 3,2 kg / zahradního vysavače 4,4 kg 

(sběrný vak 45 l)

  poměr drcení 10 : 1 znamená méně cest ke kompostu

  ergonomická tvarovaná držadla pro lepší rozdělení hmotnosti 

a větší komfort, polohování

  jednoduchá manipulace se sběrným vakem: snadné 

připevňování, snadné vyprazdňování, ze speciálního 

nepropustného textilního materiálu 

   BZ00101305 

 61 
bodů

 DRTTIČ ZAHRAADDNÍHO OODPADDUU 
AXTT RAAPID 20000 

   příkon 2 000 W, maximální ø větví 35 mm

  vysokootáčkový motor Bosch Powerdrive s krouticím 

momentem 12 Nm

  laserem řezané nože ze speciální kalené oceli s dlouhou 

životností a velkým řezacím výkonem

  vstupní otvor s rychlým plněním a praktický pěchovač pro 

jednoduché plnění a rychlé drcení

  velmi mobilní díky nízké hmotnosti 

   BZ00101300 

 151 
bodů

 AKUUMUULÁTOOROOVÉ NŮŮŽŽKY ISSIOO
3 + NNÁSSTAVECC NNA KEŘŘEE A TRRÁÁVU 

   sada obsahuje 8cm lištu na trávu Multi-Click a lištu na keře 

Multi-Click 12 cm

  vestavěný Li-Ion akumulátor 3,6 V bez samovolného vybíjení 

a bez paměťového efektu

  doba chodu na jedno nabití akumulátoru až 50 min

  čtyřstupňový LED indikátor stavu nabití

  kompaktní a lehké: ideální tvar, velikost a hmotnost pro 

ovládání bez únavy

  antiblokovací systém zabraňuje zablokování nůžek a umožňuje 

klidnou práci bez přerušování

  jednoduchá výměna nástavců díky systému SDS 

   BZ00100885 

 46 
bodů



154 ZAHRADNÍ TECHNIKA BOSCH

 ELEEKTTRICKÁÁ ŘŘETĚZOOVVÁ PILLA 
AKEE 400-19 PRROO 

  výkon motoru 1 900 W

 délka lišty 40 cm

 hmotnost (včetně řetězu a lišty) 4,7 kg

 rychlost řetězu 13 m / s

 řetěz s mimořádně dlouhou životností, 3× chromovaný

 systém SDS pro snadnou výměnu a napínání řetězu

 7 ocelových zubů pro pevné opření

 automatické mazání olejem s kontrolkou pomocí průzoru

 velká nádržka na olej (200 ml) se sítkem 

  BZ00100920  123 
bodů

 ELEEKTTRICKÁÁ ŘŘETĚZOOVVÁ PILLA 
AKEE 300 S 

  výkon motoru 1 800 W

 délka lišty 30 cm

 hmotnost (včetně řetězu a lišty) 3,9 kg

 rychlost řetězu 9 m / s

 systém SDS pro snadnou výměnu a napínání řetězu

 automatické mazání olejem s kontrolkou pomocí průzoru

 velká nádržka na olej (200 ml) s ukazatelem naplnění 

  BZ00100670  67 
bodů



155ZAHRADNÍ TECHNIKA BOSCH

 VYSSOKKOTLAKKÝÝ ČISTIČ 
UNIVERRSALAAQUUATAKK 1130 

   příkon motoru 1 700 W, celokovové čerpadlo

  rychlé a snadné přípojky push-fit pro rychlejší přípravu k práci

  nová tryska 3 v 1 s bodovým paprskem, zaručuje 10% zvýšení 

čisticího výkonu

  kapacita samonasávání 0,5 m

  vstupní teplota vody do 40 °C, max. průtok 380 l / h

  vysokotlaké příslušenství na čisticí prostředky pro rychlejší 

aplikaci saponátu

  snazší pohyb a ukládání díky prodloužené rukojeti a větším 

kolečkům

  obsah balení: vysokotlaká pistole, kopí, vysokotlaká 

hadice 6 m, tryska 3 v 1, vysokotlaká tryska na čisticí 

prostředky 450 ml, vodní filtr 

   BZ00101315  95 
bodů

 TLAAKOOVÝ ČISSTIČ 
EASSYAAQUATAAKK 120 

   příkon motoru 1 500 W 

  kompaktní a mobilní konstrukce se širokou základnou pro 

mimořádnou stabilitu a skladování příslušenství

  jednoduché přípojky push-fit pro rychlejší přípravu práce

  obsahuje trysky s variabilním výkonem a rotační trysky pro 

důkladné čištění

  vysokotlaková tryska na čisticí prostředky rychlou aplikací 

saponátu zkracuje dobu čištění

  obsah balení: vysokotlaká pistole, kopí, vysokotlaká 

hadice 5 m, variabilní vějířovitá tryska, rotační tryska, 

vysokotlaká tryska na čisticí prostředky 450 ml, vodní filtr 

   BZ00101275 

 68 
bodů

 VYSSOKKOTLAKKÝÝ ČISTIČ 
EASSYAAQUATAAKK 100 

   příkon motoru 1 200 W

  mobilní konstrukce se širokou základnou pro mimořádnou 

stabilitu

  360° pistole Bosch umožňuje náklon proudu, se kterým se 

snadno odstraní i skrytá špína

  trysku je možné nastavit ze silného čisticího proudu na jemný 

oplach, ideální na okna

  vysokotlaká tryska na čisticí prostředky zkracuje dobu čištění 

rychlou aplikací saponátu

  obsah balení: vysokotlaká pistole 360 °, vysokotlaká 

hadice 3 m, vysokotlaká tryska na čisticí prostředky 450 ml, 

vodní filtr 

   BZ00101310 

 52 
bodů
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158 KOLEKCE DEK

 DEEKK TRRIKKO 
 PÁNSKÉ BÍLÉ 

  pánské triko klasického střihu

 krátký rukáv

 nápis Stavebniny DEK 93

 barva bílá, nápis navy

 100% bavlna 

  BZ00113500 

kód položky  velikost body

 BZ00113500  M  4 

 BZ00113501  L  4 

 BZ00113502  XL  4 

 BZ00113503  XXL  4 

 4 
bodů

 DEEKK TRRIKKO 
 DÁMSKÉ NAVY 

  dámské bavlněné triko k dennímu nošení

 nápis Stavebniny DEK 93

 barva navy, bílý nápis

 100% bavlna 

  BZ00113504 

kód položky  velikost body

 BZ00113504  S  4 

 BZ00113505  M  4 

 BZ00113506  L  4 

 4 
bodů



159KOLEKCE DEK

 DEEKK POOLLLO 
 PÁNSKÉ NAVY 

  pánské polo triko

 výšivka SD na přední straně a Stavebniny DEK 93 vzadu pod 

límečkem

 barva navy, bílá výšivka

 95 % bavlna, 5 % polyester 

  BZ00113510 

kód položky  velikost body

 BZ00113510  M  9 

 BZ00113511  L  9 

 BZ00113512  XL  9 

 BZ00113513  XXL  9 

 9 
bodů

 DEEKK POOLLLO 
 DÁMSKÉ BÍLÉ 

  dámské polo triko k dennímu nošení

 výšivka SD na přední straně a Stavebniny DEK 93 vzadu pod 

límečkem

 barva bílá, nápis navy

 100% bavlna 

  BZ00113507 

kód položky  velikost body

 BZ00113507  S  9 

 BZ00113508  M  9 

 BZ00113509  L  9 

 9 
bodů



160 KOLEKCE DEK

 DEEKK POONNNOŽŽKKKY 
 KLASICKÉ PÁNSKÉ 

   pánské ponožky se zvýšeným odvodem potu

  složení: 70 % polyamid, 23 % elastan + PAD, 7 % elastan 

   BZ00113525 

kód položky  velikost body

 BZ00113525  40–42  2 

 BZ00113526  43–46  2 

 2 
bodů

 DEEKK POONNNOŽŽKKKY 
 KLASICKÉ DÁMSKÉ 

   dámské ponožky se zvýšeným odvodem potu

  složení: 70 % polyamid, 23 % elastan + PAD, 7 % elastan 

   BZ00113527 

kód položky  velikost body

 BZ00113527  37–39  2 

 BZ00113528  40–42  2 

 2 
bodů

 DEEKK POONNNOŽŽKKKY 
 SPORTOVNÍ PÁNSKÉ 

   pánské zkrácené ponožky se zvýšeným odvodem potu

  složení: 70 % polyamid, 23 % elastan + PAD, 7 % elastan 

   BZ00113529 

kód položky  velikost body

 BZ00113529  40–42  2 

 BZ00113530  43–46  2 
 2 

bodů



161KOLEKCE DEK

 DEEKK POONNNOŽŽKKKY 
 SPORTOVNÍ DÁMSKÉ 

  dámské zkrácené ponožky se zvýšeným odvodem potu

 složení: 70 % polyamid, 23 % elastan + PAD, 7 % elastan 

  BZ00113531 

kód položky  velikost body

 BZ00113531  37–39  2 

 BZ00113532  40–42  2 

 2 
bodů

 DEEKK KŠŠILLTOOVVVKAA 
 UNISEX 

  reflexní pásek po obvodu kšiltu

 vyšívaný nápis SD

 univerzální velikost, kovová přezka

 barva navy, bílý nápis

 100% bavlna 

  BZ00113524 

 7 
bodů





DOVOLENÁ  STUDENT AGENCY

ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2019



DOVOLENA.CZ – výběr ze stovek cestovních kanceláří na jednom místě! 

 fi rst minute i last minute nabídky

 zájezdy k moři, na hory, do exotiky, za poznáním, eurovíkendy

 zájezdy pouze od pojištěných cestovních kanceláří

 sestavení zájezdu na míru

DOVOLENA.CZ poskytuje

 parkování na vybraných letištích po dobu vaší dovolené zdarma

 dopravu na vybraná zahraniční letiště tam i zpět zdarma

 osobní přístup konkrétního prodejce a odborné rady k vaší dovolené

 kvalita a servis silné značky STUDENT AGENCY

 www.dovolena.cz

VYBÍREJTE Z VÍCE NEŽ 4,8 MILIONU NABÍDEK!

DOVOLENA.CZ – NĚJVĚTŠÍ NABÍDKA ZÁJEZDŮ 

ČESKÝCH I NĚMECKÝCH CESTOVNÍCH 

KANCELÁŘÍ NA JEDNOM MÍSTĚ

VAŠE ZASLOUŽENÁ 
DOVOLENÁ

poukaz
STUDENT AGENCY

v hodnotě 500 Kč
=

20 bodů



ZÁJEZDY S VLASTNÍ DOPRAVOU 

Jezdíte na dovolenou autem? Připravili jsme pro vás nabídku 

tisíců volných apartmánů v Chorvatsku, Itálii, Francii, Španělsku 

a dalších destinacích. Můžeme vám nabídnout také ubytování 

v hotelech po celém světě včetně České republiky.

LETECKÉ ZÁJEZDY U MOŘE 

Vybrat vhodnou dovolenou na léto se rok od roku stává větším 

oříškem. Ani vy stále nemáte jasno? Nechte se inspirovat 

letními destinacemi, které stojí za to. Pokud si chcete vybrat 

ten nejlepší hotel a zajistit si pohodový pobyt bez starostí, pak 

rozhodně vsaďte na fi rst minute a zájezd pro léto rezervujte 

právě teď. Specialisté z Dovolena.cz od STUDENT AGENCY 

vám srovnají tisíce zájezdů a vyberou to pravé.

PLAVBY 

Okružní plavby nebo výlet na jachtě představují ideální 

volbu při výběru netradiční dovolené. Zájem o tento 

typ zájezdu každým rokem roste. Na Dovolena.cz 

od STUDENT AGENCY můžete vybírat z plaveb po celém 

světě. Zajeďte si například do Karibiku a obeplujte Floridu 

a Bahamy, nebo se vydejte na plavbu Středomořím. 

TIP: Itálie – Francie – Španělsko – Tunisko – Itálie 

za méně než 14 000 Kč.

EXOTICKÁ DOVOLENÁ 

Azurově modré moře, nebe bez mráčku a nádherné pláže 

poseté bílým pískem a lemované kokosovými palmami. 

Pokud vás láká exotika, máte pravou příležitost vybrat si jeden 

z tisícovek zájezdů na Dovolena.cz od STUDENT AGENCY. 

Na jednom místě najdete hotel srovnaný v nabídce českých, 

německých i rakouských cestovních kanceláří. Nyní navíc 

s bonusem parkování na letišti zdarma.

HORY A LYŽE 

Plánujete dovolenou na horách? Na Dovolena.cz 

od STUDENT AGENCY najdete nabídku dovolené od českých 

a slovenských hor až po nejznámější alpská střediska. 

Rádi vám zařídíme i ostatní služby spojené s vaší dovolenou 

včetně pojištění a například skipasu. V případě, že se 

chystáte na letní horskou turistiku, můžete využít největší 

nabídku horských hotelů včetně wellness, kterou také najdete 

na Dovolena.cz.



DOVOLENA.CZ DOPORUČUJE: 
TOP DESTINACE LÉTA 2019

 TURECKO

 ŘECKO

 ŠPANĚLSKO

 BULHARSKO

 CHORVATSKO

 ITÁLIE

 RAKOUSKO 

poukaz
STUDENT AGENCY

v hodnotě 500 Kč
=

20 bodů

TURECKO – LUXUS, KTERÝ SI 

MŮŽETE DOVOLIT

Takový servis, jaký vám nabídnou v tureckých 

hotelech, jen tak nezažijete. Pokud si chcete 

s celou rodinou užívat neomezené nabídky 

all-inclusive a luxusních služeb v podstatě 

"za hubičku", nechte se hýčkat v Turecku. 

V letoviscích Side, Alanya, Belek, Konakli nebo 

Antalya vám navíc nabídnou i skvělé animační 

programy pro děti. A kdybyste se začali nudit, 

můžete se vyřádit v obrovských aquaparcích, 

které jsou přímo v hotelových komplexech. 

Na dovolené v Turecku se budete zkrátka cítit 

jako byste byli z královské rodiny.

Nechte se hýčkat nadstandardními službami 

a užívejte si zážitky, které budou jistě 

spojeny s čistým a teplým mořem, ale třeba 

i s procházkami po vyhlášených tržištích, 

na kterých ochutnáte turecké speciality 

a objevíte orientální poklady od místních umělců 

a řemeslníků.



ŠPANĚLSKO – 

PESTROBAREVNÁ KRÁSKA

Dovolená v rytmu fl amenca, to je Španělsko. 

Nekonečné možnosti nabízí mladým, rodinám 

s dětmi i starším párům.

Na španělském pobřeží patří mezi 

nejpopulárnější Costa Brava, Costa del Sol, 

ale skvělé podmínky poskytují i letoviska Costa 

Tropical na jihu země nebo Galicie na severu. 

Španělsko, to jsou také Baleárské a Kanárské 

ostrovy. Z Baleárských ostrovů je nejznámější 

Mallorca, které se ne náhodou přezdívá "plážový 

ráj ve Středozemním moři", své kouzlo má i její 

menší sestra, Menorca.

Kanárské ostrovy jsou zase skvělou destinací 

pro dovolenou po celý rok. Díky výhodné 

poloze v subtropickém podnebném pásmu 

se tady můžete oddat sladkému nicnedělání, 

kdykoliv vás jen napadne. Ostrovy Lanzarote 

nebo Tenerife vás oslní nádhernými písečnými 

plážemi a mystickou krajinou. Právě tady se 

vyplatí vypůjčit si auto a vydat se na výlety 

i do vnitrozemí.

Španělsko je pro dovolenou nesmírně zajímavá 

destinace a právě jeho rozmanitost z něj dělá 

prázdninový ráj. Prozkoumejte ho na Dovolena.cz.

ŘECKO – CO OSTROV, TO 

PŘEKVAPENÍ

Řecké ostrovy patří mezi nejoblíbenější místa 

Čechů pro dovolenou. Na pohádkově krásných 

ostrovech najdete jedny z nejzajímavějších 

evropských památek, které dokládají slavnou 

historii Řecka jako kolébky antické civilizace. 

Řecko má také nádherné pláže s azurovým 

mořem. Chcete být v centru dění, nebo vás láká 

spíše představa pláže, kterou máte jen sami 

pro sebe? Specialisté portálu Dovolena.cz jsou 

schopní vám doporučit konkrétní místa, která 

do puntíku splní vaše očekávání. Řecko nabízí 

vše od luxusních hotelů po rodinné penziony 

a apartmány.

Pro letošní léto vám doporučujeme především 

ostrovy Rhodos a Kréta, kde najdete spoustu 

historických i přírodních památek, které stojí 

za to navštívit. Ať už chcete strávit aktivní 

dovolenou, nebo jen lenošit na pláži tyto ostrovy 

jsou tou pravou volbou. 

Okouzlí vás také delikátní jídla a nápoje plné 

středomořských chutí ve zdejších tavernách. 

Řekové jsou navíc nesmírně milí, vstřícní 

a pohostinní, a tak se do země budete velmi 

rádi vracet znovu a znovu.



BULHARSKO – LUXUSNÍ 

DOVOLENÁ ZA HUBIČKU

Křišťálově průzračná voda, zlatavý písek a široké 

pláže – mezi nejlákavější destinace letošního 

léta díky tomu patří i Bulharsko. 

Ideální je především pro rodiny s dětmi, které 

ocení pozvolný vstup do moře, ale má řadu 

lákavých destinací i pro zamilované páry nebo 

skupinky. Dlouhé písečné pláže jsou pro relaxaci 

přímo stvořené.

V letovisku Slunečné pobřeží si můžete 

z lehátka odběhnout do taverny přímo na pláži 

na vynikající čevapčiči, šopský salát a další 

speciality místní kuchyně, a hned se zase vrátit 

k moři. 

Vodních radovánek si můžete užívat také 

ve zdejších akvaparcích, které rozhodně nejsou 

určené jen pro dětské návštěvníky. 

Za zmínku stojí také to, že Bulharsko 

v posledních letech výrazně investovalo 

do služeb v turistických letoviscích, a tak zde 

najdete velmi kvalitní pětihvězdičkové hotely 

s all-inclusive službami. 

CHORVATSKO – ZÁŘÍCÍ 

STÁLICE

Málokterá destinace se drží na žebříčcích 

popularity tak jako Chorvatsko. Pobřeží 

Dalmácie a přilehlé ostrovy jsou velmi 

různorodé, ale všechny nabízejí oblázkové pláže 

s křišťálově čistým mořem, malebné rybářské 

vesničky, četné památky a spletité uličky 

středověkých měst. 

Samostatnou kapitolou je místní kuchyně, která 

je bohatá na mořské plody, čerstvé ovoce 

a zeleninu. K čerstvým krevetám podávaným se 

salátem a křupanou bagetou si dopřejte také 

chorvatské víno, které je plné zdejšího slunce. 

Vydejte se do místních podniků, kde vám 

doporučí nejlepší lokální pokrmy.

Na portálu Dovolena.cz najdete širokou nabídku 

ubytování v apartmánech i v hotelech. Je 

jen na vás, jestli si vyberete hotel se snídaní, 

plnou penzí nebo s all-inclusive službami, 

v Chorvatsku jsou dostupné všechny možnosti. 

Totéž platí i o dopravě, do Chorvatska můžete 

cestovat autobusem nebo autem, ale v nabídce 

máme také letecké zájezdy. Kontaktujte 

profesionály z Dovolena.cz, kteří vám najdou 

zájezd vašich snů.



RAKOUSKO – ZEMĚ 

ZASLÍBENÁ RODINÁM 

S MALÝMI DĚTMI 

I SPORTOVCŮM

Málokterá země myslí na rodiny s dětmi tak jako 

Rakousko. Všude najdete lyžařské školy pro 

nejmenší a špičkově upravené sjezdovky. 

Pro návštěvníky má Rakousko řadu lákadel 

i v létě. Turistické stezky v horách lákají milovníky 

turistiky i cyklistiky a všechny trasy jsou 

upravené i pro výlety s kočárky.

Ani v Rakousku se navíc nemusíte vzdát 

relaxace na prosluněné pláži. Vydejte se 

k Neziderskému jezeru, které nabízí nádherné 

cyklistické stezky i skvělé podmínky pro vodní 

sporty, hlavně pro jachting a windsurfi ng. 

Úžasnou dovolenou prožijete i ve Štýrsku, kde 

se nachází mimo jiné nejvýše položená stezka 

mezi korunami stromů v Evropě. Takzvaná 

Slunečná stezka nabízí dechberoucí výhledy 

na okolní krajinu. Součástí jsou navíc naučné 

zastávky pro děti, kde se spolehlivě zabaví 

i dospělí.

ITÁLIE – RÁJ ODPOČINKU 

I SPORTU

Do Itálie míří každý rok milióny turistů, aby si 

užily bezstarostnou relaxaci na pláži, ale také 

aktivní dovolenou. Ideální podmínky pro obojí 

najdete u největšího italského jezera Lago di 

Garda. Každého návštěvníka ohromí především 

úžasnými scenériemi. 

Milovníci pohybu mají na výběr výlety na kole 

i náročné túry v horách. Všem doporučujeme 

na vlastní kůži zažít zdejší via ferraty, které 

tady najdete ve všech obtížnostech – 

od jednoduchých stezek, které zvládnou i děti, 

po několikahodinové výstupy.

Do Itálie můžete vyrazit autem, na jih ale během 

prázdnin létá také řada charterových spojů. 

Letecky se můžete vydat i na italské ostrovy 

Sicílie nebo Sardinie. Každý, kdo Sardinii někdy 

navštívil, vzpomíná na její magickou atmosféru 

a nádherné pláže. 

Kouzelné letní večery můžete zakončit 

se sklenkou místního skvělého vína nad 

gastronomickými specialitami z ryb nebo 

těstovin. A to kdekoliv v Itálii.



NEVYBRALI JSTE SI DOVOLENOU?
Využijte poukaz na další služby od STUDENT AGENCY

  LETENKY – NEJLEVNĚJŠÍ LETENKY OD JEDNIČKY NA TRHU 

  JAZYKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ

  PRACOVNÍ A AU PAIR POBYTY V ZAHRANIČÍ

poukaz
STUDENT AGENCY

v hodnotě 500 Kč
=

20 bodů
Poukazy STUDENT AGENCY je nutné uplatnit nejpozději do 30. 4. 2020.



LETENKY – NEJLEVNĚJŠÍ LETENKY 
OD JEDNIČKY NA TRHU 

 STUDENT AGENCY vám nabízí akční ceny letenek 

do celého světa s desítkami prověřených leteckých 

společností.

 Přinášíme největší výběr nízkonákladových dopravců. 

 Ceny letenek od pravidelných a nízkonákladových 

dopravců můžete srovnat na jednom místě. 

 Máme pro vás připravené speciální slevy.

 Rádi vám zařídíme i další cestovní služby: pojištění 

storno poplatků, cestovní pojištění, parkování u letiště 

v Praze a ve Vídni za exkluzivní ceny, ubytování 

a pronájem aut po celém světě, výlety, vstupenky 

a zážitky v místě pobytu, transfery na letiště či vyřízení 

víz.

 Rezervujte si letenky on-line v pohodlí svého 

domova nebo pomocí aplikace Levné letenky 

STUDENT AGENCY pro chytré telefony a tablety.

 Létat se STUDENT AGENCY se vyplatí!

JAZYKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ

 Při studiu jazyka v zahraničí se naučíte více než při 

studiu jazyka v rodné zemi.

 STUDENT AGENCY je agentura s 23letou 

zkušeností ve zprostředkovávání jazykových 

a studijních pobytů v zahraničí.

 Nabízíme kvalitní jazykové školy po celém světě 

prověřené dlouholetou spoluprací. 

 Jazykové pobyty umíme ušít na míru, záleží jen 

na vás, jestli chcete strávit v učebně 8 hodin denně 

a plně se věnovat studiu jazyka, nebo spojíte 

studium s cestováním a lenošením u moře. Jsme 

schopni vám nabídnout jazykové kurzy v délce již 

od 1 týdne, ale také dlouhodobé pobyty dle vašeho 

výběru.

 Vyučujícím bude zkušený kvalifi kovaný lektor. Dále 

na vás jazykem, kterým se učíte, budou mluvit 

všichni zaměstnanci školy, vaše hostitelská rodina, 

případně ostatní mezinárodní studenti v rezidenčním 

ubytování a vlastně každý, koho v zemi pobytu 

potkáte. Tím pádem získáte výjimečnou šanci 

vstřebávat jazyk 24 hodin denně.

 STUDENT AGENCY nabízí:

 - kurzy pro dospělé (kurzy obecného i odborného 

jazyka, příprava k mezinárodním zkouškám, 

pobyty v exotických zemích, pobyty s možností 

práce při studiu)

 - kurzy pro profesionály (kurzy s oborovou 

specializací, kurzy šité na míru skupinám 

i jednotlivcům, vysoce intenzivní programy, kurzy 

v malých skupinkách)

 - kurzy pro děti a mládež (letní skupinové pobyty 

s delegátem, individuální pobyty) 

 - programy pro školní kolektivy (zájezdy s výukou, 

poznávací školní zájezdy)

 - rodinné programy (společné studijní pobyty rodičů 

a dětí)

 - studium na střední škole a univerzitě v zahraničí 

(široká nabídka státních i soukromých škol) 

PRACOVNÍ A AU PAIR POBYTY 
V ZAHRANIČÍ

 Pracovní a au pair pobyty v Evropě, USA, v Kanadě 

a na Novém Zélandu. 

 Pracovní a au pair pobyty od STUDENT AGENCY 

jsou skvělou volbou zejména pro mladé lidi, kteří 

se chtějí zdokonalit v cizím jazyce, osamostatnit se 

a získat cenné pracovní zkušenosti v zahraničí. 

 Nabízíme různě zaměřené pobyty: profesionální 

zahraniční stáže, praxe v gastronomii a hotelnictví, 

kempy, farmy, péče o děti.

 Pobyty zajišťujeme ve spolupráci s našimi 

zahraničními partnery, kteří programy v cílové 

zemi zaštiťují a dohlíží nad jejich průběhem. Klient 

se však může vždy spolehnout také na podporu 

STUDENT AGENCY.

 Obecnou podmínkou pro registraci do pracovních 

pobytů je věk minimálně 18 let. Naprostá většina 

programů také vyžaduje již určitou znalost 

anglického, popř. jiného jazyka.

 Na pobyt můžete vyjet na léto (2–3 měsíce), 

na 6 měsíců, na celý rok či déle. Mnoho 

zaměstnavatelů i hostitelských rodin upřednostňuje 

kandidáty, kteří mohou zůstat v zahraničí déle 

než 6 měsíců. 

 Přihlášku doporučujeme podat nejpozději 

2–3 měsíce před plánovaným termínem odjezdu. 

 V případě letních pobytů je příjem přihlášek zahájen 

již v lednu, registraci do letních programů v USA 

otevíráme v listopadu předcházejícího roku. O letní 

pobyty je velký zájem, proto s registrací neotálejte.



POUKÁZKY NA ODBĚR

ZBOŽÍ A SLUŽEB

POUKAZ DEK

500 Kč bez DPH

= 20 bodů

POUKAZ DEK

5 000 Kč bez DPH

= 200 bodů

POUKAZ DEK

1 000 Kč bez DPH

= 40 bodů



PILSNER URQUELL,

RADEGAST BIRELL 

A PRAŽSKÁ ŠUNKA

Pilsner 
Urquell 0,5 l

= 1 bod

Birell 0,5 l
= 1 bod

Pražská 
šunka

= 4 body



  PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

 3 m2 = 1 bod  základní taška ve všech modelech, 
povrchových a barevných úpravách

Věrnostní program ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2019 je určen všem registrovaným zákazníkům, kteří v období 15. 4. – 14. 6. 2019 

objednají a nakoupí ve Stavebninách DEK nebo v e-shopu www.dek.cz alespoň jeden z produktů zapojených do programu 

v množství potřebném pro získání minimálně jednoho bodu. Seznam zapojených produktů a jejich bodová hodnota jsou 

uvedeny v letáku ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2019 a na www.dek.cz.

Program nemá vliv na dříve dohodnuté podmínky odběru zboží, ani na výši poskytovaných slev.

JAK TO FUNGUJE?
Za nákup produktů zapojených do programu získáváte body. Stav svého bodového účtu zjistíte po přihlášení na www.dek.cz 

nebo v prodejně Stavebnin DEK. Body se na vaše konto načítají až po vyskladnění nákupu. Za vámi získané body si můžete 

objednat odměny z katalogu ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2019. 

ŠTĚDRÁ HOREČKA – NOVINKA 2019
Novinkou věrnostního programu je motivační akce ŠTĚDRÁ HOREČKA, při které platí, že čím více bodů získáte, tím více 
bodů k těm vašim přidáme. Vaše ŠTĚDRÁ HOREČKA může vystoupat až ke 100 bodům navíc.

15. června sečteme všechny vaše dosažené body (i ty již uplatněné) a jako poděkování za vaši věrnost k nim přičteme bonusové 

body: za 100 získaných b. – 20 b., za 200 b. – 40 b., za 300 b. – 60 b., za 400 b. – 80 b., za 500 a více b. – 100 b. 

KDE OBJEDNAT A VYZVEDNOUT SVOU ODMĚNU?
Objednávku odměn lze učinit v prodejnách nebo na www.dek.cz. Tabulka uvádí, které odměny získáte ihned po nákupu 

v prodejně, a které je třeba nejdříve objednat. Dále je v ní uveden způsob vyzvednutí odměn.

Odměny ihned k odběru 

v prodejně

na objednávku 

s vyzvednutím 

v prodejně

na objednávku 

se zasláním 

na adresu v ČR

elektronika APPLE

nápojové láhve a termosky

nafukovací bazény a hračky INTEX

výrobky BOSCH

italská vína

dovolená STUDENT AGENCY

DEK kolekce  

poukázky na odběr zboží a služeb 

Stavebnin DEK
  

 Pilsner Urquell, Radegast Birell         

 Pražská šunka         

Dodávaná barva a vzor některých produktů INTEX se může lišit od vyobrazení v tomto katalogu.

Vámi objednané odměny budou odeslány na vámi zadanou adresu v nejbližším možném termínu, zpravidla do 3 týdnů od 

objednání. Odměny z DEK bodového konta je třeba objednat nejpozději do 28. 6. 2019. Po tomto datu již nebude možné 

odměny objednávat.

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?
V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte Zákaznické centrum Stavebnin DEK, tel. 510 000 100, v pracovní dny 7:00–17:00, 

v sobotu 7:00–11:30. Rádi vám vše vysvětlíme. Aktuální informace o akci ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2019 naleznete také na www.dek.cz. 

Společnost Stavebniny DEK a.s. si vyhrazuje právo změny pravidel soutěže ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2019 i v jejím průběhu. 
Chyba tisku vyhrazena.

UKÁZKA BONUSOVÉ NABÍDKY

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU 

ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2019  

skupina materiálů zahrnutých do programu

kolik bodů získáte za nákup

více info na www.dek.cz/stedra



BENEŠOV    
Křižíkova 1590 | Benešov

BEROUN   
Lidická 806 | Beroun

BLANSKO  
Pražská 1602/7 (vjezd z ulice Poříčí) | Blansko

BLANSKO SVITAVSKÁ  
(voda-topení-plyn)
Svitavská 873/23 | Blansko

BRNO     
Pražákova 625/52a | Brno – Horní Heršpice

BRNO 2  
(voda-topení-plyn)
Pražákova 764/52a | Brno – Horní Heršpice

BŘECLAV    
Lidická 3116 | Břeclav 

ČESKÁ LÍPA   
Svojsíkova stezka 3002 | Česká Lípa

ČB HRDĚJOVICE   
Hrdějovice 395 | Hrdějovice

ČB LITVÍNOVICE    
Litvínovice 219 | Litvínovice

DAČICE
Berky z Dubé 68 | Dačice

DĚČÍN   
Folknářská ul. | Děčín

FRÝDEK-MÍSTEK    
Jana Čapka 1291 | Frýdek-Místek

HAVÍŘOV  
U Skleníků 6 | Havířov – Prostřední Suchá

HLINSKO   
Luční | Hlinsko

HODONÍN    
Velkomoravská 97/3869 | Hodonín

HOŘOVICE  
Klostermannova | Hořovice

HRADEC KRÁLOVÉ      
Kovová 1191 | Hradec Králové

CHEB   
Na Návrší 1351/27 | Cheb

CHOMUTOV  
Spořice 504 | Chomutov

CHRUDIM     
Pardubická 528 | Chrudim

JESENÍK   
Lipovská 924/96, Jeseník

JIČÍN    
Hradecká 805 | Jičín

JIHLAVA     
Na Hranici 4966/33 | Jihlava

JINDŘICHŮV HRADEC   
Otín 193 | Jindřichův Hradec

KARLOVY VARY     
Tašovice 296 | Karlovy Vary 

KARVINÁ   
Lešetínská 317/12a | Karviná – Staré Město

KLADNO      
Velké Přítočno 335 | Velké Přítočno

KOLÍN    
K Raškovci 851 | Kolín

LIBEREC    
Na Lukách 848 | Liberec VI – Rochlice

LOUNY   
Na Horizontu 2731 | Louny

LOVOSICE  
Svatopluka Čecha 493/31 | Lovosice

MĚLNÍK   
Nad Oborou | Mělník

MIKULOV  
K Vápence 965/5 | Mikulov

MLADÁ BOLESLAV      
Průmyslová 1267 | Kosmonosy

MOST  
U Lesíka 135 | Most

NOVÝ JIČÍN    
Hřbitovní 1976/69 | Nový Jičín

NYMBURK   
Poděbradská 2434 | Nymburk

OLOMOUC     
Pavelkova 1190/10a | Olomouc

OPAVA    
Těšínská 62/2980 | Opava

OSTRAVA      
Ke Kamenině 701/12 | Ostrava-Hrušov

OSTRAVA HRABOVÁ      
Na Rovince | Ostrava-Hrabová

PARDUBICE    
Fáblovka 404 | Staré Hradiště

PARDUBICE ZELENÉ HRADIŠTĚ  
(voda-topení-plyn)
S.K.Neumanna 2708 | Pardubice

PELHŘIMOV   
Rynárecká 1756 | Pelhřimov

PÍSEK  
Nádražní 732 | Písek

PLZEŇ BOLEVEC  
(elektro, voda-topení-plyn)
Studentská 1999/55a | Plzeň

PLZEŇ ČERNICE   
Písecká 1253/22 | Plzeň-Černice

PLZEŇ JATEČNÍ   
Jateční 1128 | Plzeň

PRAHA HOSTIVAŘ     
Průmyslová 1575/13 | Praha 10 – Hostivař

PRAHA VESTEC    
Nad Jezerem 588 | Vestec

PRAHA STODŮLKY      
Jeremiášova 2937/24 | Praha 5 – Stodůlky

PRACHATICE  
U Stadionu 270 | Prachatice

PROSTĚJOV     
Průmyslová 4698/22 | Prostějov

PŘEROV     
Nivky 12/276 (vjezd z ulice 9. května) | Přerov

PŘÍBRAM     
K Podlesí | Příbram VI – Březové Hory

SOKOLOV    
Dobrovského ul. | Dolní Rychnov

STARÉ MĚSTO U UH  
Velehradská 1433 | Staré Město

STRAKONICE   
Písecká 506 | Strakonice

SUŠICE  
Pražská 1262 | Sušice

SVITAVY OLBRACHTOVA    
Olbrachtova 2053/31 | Svitavy

SVITAVY OLOMOUCKÁ   
Olomoucká ul. (areál ZZN) | Svitavy

ŠUMPERK   
Jílová 1a | Šumperk

TÁBOR    
Čekanice 270 (u sila) | Tábor

TACHOV  
Rapotínská 1576, Tachov

TEPLICE     
Hřbitovní 3350 | Teplice

TEPLICE TYRŠOVA  
(voda-topení-plyn)
Tyršova 1008 | Teplice

TRHOVÉ SVINY  
Trocnovská 1062 | Trhové Sviny

TRUTNOV     
Mírová 649 | Trutnov

TŘEBÍČ    
Průmyslová 171 | Třebíč

TŘINEC   
Frýdecká 225 (naproti OD TESCO) | Třinec

TURNOV
Nudvojovice 2114 | Turnov

UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
(voda-topení-plyn)
Tř. Marš. Malinovského 466 | Uherské Hradiště

ÚSTÍ NAD LABEM   
Žižkova 3298 | Ústí nad Labem

ÚSTÍ NAD ORLICÍ   
Letohradská 100 | Ústí nad Orlicí

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ   
Jiráskova 248/15 | Valašské Meziříčí

VESELÍ NAD MORAVOU  
tř. Masarykova | Veselí nad Moravou

VYŠKOV   
Brněnská 366/25 | Vyškov

ZLÍN LOUKY   
U Dřevnice 436 | Zlín-Louky

ZLÍN PŘÍLUKY    
Cecilka 463 | Zlín-Příluky

ZNOJMO     
Družstevní 26/3848 | Znojmo

ŽATEC  
Dukelská 1271 (vjezd z ulice Šafaříkova), Žatec

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU   
Brněnská 2243/31, Žďár nad Sázavou

PRODEJNY STAVEBNIN DEK

 PŮJČOVNA

 KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA

 MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV

 NAKLÁDKA POD STŘECHOU

 VODA-TOPENÍ-PLYN

Aktuální kontakty naleznete na:

www.dek.cz/kontakty

Nevíte si rady?
Kontaktujte naše 
Zákaznické centrum:

  stavebniny@dek.cz
510 000 100



ELEKTRONIKA

APPLE

NAFUKOVACÍ BAZÉNY 

A HRAČKY INTEX

NÁPOJOVÉ LÁHVE 

A TERMOSKY

ITALSKÁ 

VÍNA

VÝROBKY 

BOSCH

KOLEKCE

DEK

DOVOLENÁ 

STUDENT AGENCY

POUKÁZKY NA ODBĚR

ZBOŽÍ A SLUŽEB

PILSNER URQUELL

RADEGAST BIRELL

PRAŽSKÁ 

ŠUNKA


