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„Ako si predstavujem voľnosť? Odjakživa ju mám spojenú s vodou, či už v lodi alebo na 
brehu pri chytaní rýb obklopený prírodou. Tiež je pre mňa dôležité nebyť ničím obmedzený  
a spoliehať sa na seba a to správne vybavenie. Voľnosť pre mňa znamená oprieť sa tvrdo do 
tréningu, ale aj možnosť vyčistiť si hlavu tým, čo ma baví.“

Josef Dostál
Olympijský medailista, kajakár, vášnivý rybár a ambasádor nového produktového radu Camouflage
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ŠT
ARTOVACIA SADA+

2× akumulátor a nabíja

čk
a

Už od nepamäti je človek fascinovaný živou prírodou, ktorá je 
mu v mnohom inšpiráciou. Najmä jej voľnosť a nespútanosť 
nás inšpirovala k vytvoreniu najnovšej produktovej rady elek-
trického ručného náradia NAREX pod názvom CAMOUFLAGE.
Tento nový rad je bezvýhradne akumulátorový a je určený 
všetkým, komu voľnočasové aktivity pod otvoreným nebom, 
ďaleko od vymožeností a ruchu civilizácie, prinášajú radosť zo 
života.

Rovnako ako nás živá príroda fascinuje svojou dokonalosťou, 
tak dokonalý je systém jednotného akumulátorového napája-
nia pre všetky stroje. Podobne ako na živej prírode obdivujeme 

jej pestrosť, tak pestrá je ponuka strojov, ktoré zvládnu pokryť
úplnú väčšinu základných činností. Vďaka akumulátoru s dl-
hou pracovnou výdržou a mechanikou poskytujúcou patričnú 
výkonovú rezervu, budete tak voľní a nespútaní, ako sama 
príroda. Jej všadeprítomné ticho a pokoj sa odráža v tichom  
a pokojnom chode poslednej generácie elektronicky riade-
ných bezuhlíkových motorov. Jej takmer dokonalá nená-
padnosť sa stala inšpiráciou pre jedinečný maskovaný dizajn  
CAMOUFLAGE.

Dva akumulátory a nabíjačka by mali tvoriť základné príslušen-
stvo každého výkonnejšieho náradia. Zatiaľ čo s jedným aku-
mulátorom sa pracuje, druhý sa nabíja.

Štartovacia sada Camouflage obsahuje dva výkonné 4Ah aku-
mulátory a rýchlu nabíjačku a je možné ho zakúpiť za zvýhod-
nenú cenu 119,00 €.

Batérie aj nabíjačku je možné zakúpiť aj samostatne.

Vyhrajte všetky stroje z radu Camouflage! Stačí si zakúpiť ľubovoľný stroj z produktového radu 
Camouflage, po nákupe sa zaregistrovať a my Vás automaticky zaradíme do žrebovania.

Viac na www.camouflage.cz/soutez

VOĽNOSŤ VŠETKO SPOJUJE

NAJLEPŠIE KÚPITE SO ŠTARTOVACOU SADOU

Zapojte sa do súťaže o cenu v hodnote 1 050 €!

PREDSTAVENIE NOVÉHO RADU CAMOUFLAGE

119,00 €
bez DPH 99,00 €

Zvýhodnená cena
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PREDSTAVENIE NOVÉHO RADU CAMOUFLAGE
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Príklepová vŕtačka 
CSP 13-2

Vŕtací skrutkovač 
CSV 13-2

Ľahké kombinované kladivo
CKK 22

Chvostová píla
CPO 150

Priamočiara píla
CPL 90
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COB LED svietidlo
CR LED 20

Chvostová píla
CPO 150

Uhlová brúska
CBU 125

Kotúčová píla
CPK 65
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Vŕtací skrutkovač CSV 13-2

Vybrusované vrtáky pre precízne
a čisté vŕtanie do všetkých druhov dreva
5-SET HSS-G WSP 
(65 405 607)

Vybrusované vrtáky na vŕtanie
do bežných ocelí
25-SET HSS-G MSP 
(65 405 603)

Technické údaje CSV 13-2

Napätie 20 V

Max. uťahovací moment 65 Nm

Počet otáčok – 1. rýchlosť 0–450 /min

Počet otáčok – 2. rýchlosť 0–1 600 /min

Max. ∅ skrutky do dreva 10 mm

Max. ∅ vŕtania v dreve 25 / 40 / 50*

Max. ∅ vŕtania v oceli 13 mm

Rozsah skľučovadla 1,5–13 mm

Závit na vretene 1/2"-20 UNF 

Hmotnosť bez akumulátora 1,4 kg

Hmotnosť vr. akumulátora CB 4 2,0 kg

Objednávacie číslo 65 405 714

PREDNOSTI 
 •  Dobre vyvážená konštrukcia s ergonomickým stredovým 

držadlom a mäkkým pogumovaným povrchom
 •  Silný motor s permanentným magnetom pre vyšší výkon  

a dlhšiu životnosť
 •  Moderné elektronické riadiace a monitorovacie prvky zabraňujú 

preťažovaniu, znižujú opotrebenie a predlžujú životnosť celého 
zariadenia

 •  Robustné hliníkové puzdro prevodovky zvyšuje tuhosť  
a stabilitu uloženia

 •  Dvojrýchlostná celokovová prevodovka poskytuje širokú 
variabilitu použitia

 •  Nastavovací krúžok je možné nastaviť do celkom 21 úrovní 
uťahovacieho výkonu

 •  Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo má kvalitné stlačenie  
a rozsah až do 13 mm

 •  Automatický zámok vretena uľahčuje manipuláciu s pracovnými 
nástrojmi

 •  Automatické LED pracovné svetlo a opasková spona zvyšujú 
komfort práce

Základ všetkého náradia. S CSV 13-2 od Narexu môžete vŕtať  
a skrutkovať do mnohých materiálov. Jeho uťahovací výkon  
65 Nm uspokojí náročného kutila aj skúseného remeselníka.

79,00 €
bez DPH 65,80 €

52-dielna sada bitov SUPER LOCK
52-Bit Box SUPER LOCK 
(65 404 442)

Max. uťahovací 
moment Počet rýchlostí Skľučovadlo max.

65 Nm 2 13 mm

Súčasť dodávky – základný stroj CSV 13-2, rýchloupínacie 
skľučovadlo 1,5–13 mm, opasková spona, kartónová krabica 
Basic Box

Akumulátory ani nabíjačka nie sú súčasťou základnej dodávky!
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Cena za balenie BASIC

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO
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Príklepová vŕtačka CSP 13-2

Vrtáky na príklepové vŕtanie 
do muriva a betónu
8-SET 2E BP 
(65 405 608)

Ergonomický zvinovací meter
ABX 5
(65 405 276)

Technické údaje CSP 13-2

Napätie 20 V

Max. uťahovací moment 75 Nm

Počet otáček – 1. rychlost | 2. rychlost 0–450 /min | 0–1 600 /min 

Počet příklepů – 1. rychlost | 2. rychlost 0–8 500 /min | 0–29 750 /min

Max. ∅ vrtání ve zdivu 12 mm

Max. ∅ vŕtania v dreve 30 / 45 / 60*

Max. ∅ vŕtania v oceli 13 mm

Max. ∅ skrutky do dreva 10 mm

Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm

Závit na vretene 1/2"-20 UNF 

Hmotnosť bez akumulátora 1,7 kg

Hmotnosť vr. akumulátora CB 4 2,3 kg

Objednávacie číslo 65 405 716

PREDNOSTI 
 •  Dobre vyvážená konštrukcia s ergonomickým stredovým 

držadlom a odnímateľnou prídavnou rukoväťou
 •  Silný motor s permanentným magnetom pre vyšší výkon  

a dlhšiu životnosť
 •  Moderné elektronické riadiace a monitorovacie prvky zabraňujú 

preťažovaniu, znižujú opotrebenie a predlžujú životnosť celého 
zariadenia

 •  Robustné hliníkové puzdro prevodovky zvyšuje tuhosť  
a stabilitu uloženia

 •  Dvojrýchlostná celokovová prevodovka poskytuje širokú 
variabilitu použitia

 •  Nastavovací krúžok je možné nastaviť do celkom 23 úrovní 
uťahovacieho výkonu

 •  Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo má pevné stlačenie  
a rozsah až do 13 mm

 •  Automatický zámok vretena uľahčuje manipuláciu pri výmene 
nástroja

 •  Automatické LED pracovné svetlo a opasková spona zvyšujú 
komfort práce

65-dielna sada bitov SUPER LOCK
65-Bit Box SUPER LOCK 
(65 404 444)

Súčasť dodávky – základný stroj CSP 13-2, rýchloupínacie 
skľučovadlo 1,5–13 mm, prídavná rukoväť, opasková spona, 
kartónová krabica Basic Box

Max. uťahovací 
moment Počet rýchlostí Skľučovadlo max.

75 Nm 2 13 mm

Funkcia príklepu ďalej rozširuje možnosti využitia vŕtačky, vďaka 
ktorej je možné ju použiť do klasických stavebných hmôt, ako je tehla 
alebo kameň. Narex CSP 13-2 s mechanickým príklepom disponuje 
uťahovacím výkonom až 75 Nm.
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119,00 €
bez DPH 99,00 €

Akumulátory ani nabíjačka nie sú súčasťou základnej dodávky!

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Cena za balenie BASIC
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BRUSHLESS 20 V www.narex.cz/novinky

Ľahké kombinované kladivo CKK 22

Pracovné rukavice
CRP-XL 
(65 405 729)

49-dielna sada hlavíc Industrial-CrV
SH 49-14 
(65 404 189)

Technické údaje CKK 22

Napätie 20 V

Upínanie nástrojov SDS-plus 

Energia úderu 2,2 J

Odporúčaný ∅ vŕtania v betóne 5–12 mm

Max. ∅ vŕtania v betóne / dreve / oceli 22 / 20 / 13 mm

Max. ∅ skrutky do dreva 6 mm

Počet otáčok 0–1 350 /min

Počet úderov 0–4 750 /min

∅ upínacieho krku 46 mm

Hmotnosť bez akumulátora 1,9 kg

Hmotnosť vr. akumulátora CB 4 2,5 kg

Objednávacie číslo 65 405 726

PREDNOSTI 
 •    Nízka hmotnosť, kompaktný tvar a ergonomický dizajn  

poskytujú vysoký komfort práce
 •  Elektropneumatický príklep a rozhranie nástrojov SDS-plus  

pre vysokú razanciu a účinnosť
 •  Silný motor s permanentným magnetom pre vyšší výkon  

a dlhšiu životnosť
 •  Tri pracovné režimy poskytujú širokú variabilitu použitia
 •  Moderné elektronické riadiace a monitorovacie prvky zabraňujú 

preťažovaniu, znižujú opotrebenie a predlžujú životnosť celého 
zariadenia

 •  Robustná, ergonomická upínacia hlava uľahčuje výmenu 
pracovného nástroja

 •  Automatické LED pracovné svetlo

Vrtáky pre kladivá s upínaním 
SDS-Plus
7-SET SDS-4E BSP 
(65 405 612)

Súčasť dodávky – základný stroj CKK 22, prídavné držadlo,  
hĺbkový doraz, kartónová krabica Basic Box

Upínanie nástrojov Energia úderu Betón max. ∅ 

SDS-plus 2,2 J 22 mm

Kladivo je ideálne na osadzovanie hmoždiniek a kotiev do tých naj- 
tvrdších materiálov. Vďaka elektropneumatickému príklepu si Narex 
CKK 22 poradí s tehlou, betónovým panelom a aj s kameňom.

139,00 €
bez DPH 115,80 €

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Cena za balenie BASIC

Akumulátory ani nabíjačka nie sú súčasťou základnej dodávky!
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Uhlová brúska CBU 125

Diamantový rezný kotúč 
na keramiku
TURBO CERAMIC RK DIA ∅ 115/22,2 TC 
(65 405 146)

Lamelový kotúč 2 v 1 na brúsenie 
bežnej a ušľachtilej ocele
LK ∅ 125x22,23 27 ZA 40 
(65 405 178)

Technické údaje CBU 125

Napätie 20 V

Výkon 1 000 W

Otáčky naprázdno 8 000 /min

Závit vretena M14

Brúsny/rezný kotúč ∅ max. 125 mm

Brzdná doba kotúča (BK 125/6) 1,6 s

Ochrana preťaženia/prehriatia 3

Hmotnosť bez akumulátora 1,6 kg

Hmotnosť vr. akumulátora CB 4 2,2 kg

Objednávacie číslo 65 405 720

PREDNOSTI 
 •  Dobre vyvážená konštrukcia s obvodom tela iba 145 mm
 •  Štíhly dizajn s ergonomickým pogumovaným povrchom
 •  Silný motor s permanentným magnetom pre vyšší výkon 

a dlhšiu životnosť
 •  Vyššia úroveň ochrany stroja vďaka elektronickej riadiacej 

jednotke s monitorovacími prvkami
 •  Plochá prevodová skriňa z hliníkovej zliatiny zvyšuje tuhosť 

a stabilitu uloženia prevodov
 •  Optimalizované vedenie vzduchu zaisťuje dokonalé chladenie 

aj pri maximálnom zaťažení
 •  Ergonomické prídavné držadlo zaistí bezpečné uchopenie stroja
 •  Aretácia vretena uľahčuje výmenu kotúčov
 •  Nastavenie ochranného krytu bez použitia náradia

Uhlová brúska je určená pre všetky univerzálne práce v rôznych 
oblastiach. Kompaktný stroj Narex CBU 125 zvládne nielen brúsenie
a rezanie oceľových konštrukčných prvkov, ale je vhodný aj pre 

odstraňovanie starých náterov, úpravu stavebných materiálov 
alebo rezanie keramiky.

SLIMDESIGN

Rezný kotúč rovný pre oceľ  
a nerezovú oceľ
RK ∅ 125x1x22,2  A 60R-BFB INOX 41 
(65 405 159)

Výkon Max. ∅ kotúčov Hmotnosť

1 000 W 125 mm 1,6 kg

Súčasť dodávky – základný stroj CBU 125, prídavné držadlo AH M8, 
príruba a upínacia matica, kľúč pre upínaciu maticu, ochranný kryt, 
kartónová krabica Basic Box

99,00 €
bez DPH 82,50 €

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Cena za balenie BASIC

Akumulátory ani nabíjačka nie sú súčasťou základnej dodávky!
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BRUSHLESS 20 V www.narex.cz/novinky

Chvostová píla CPO 150

Technické údaje CPO 150

Napätie 20 V

Počet zdvihov 0–3 000 min-1

Výška zdvihu 28 mm

Prerez max.:  

 hliník 18 mm

 železo 8 mm

 drevo 150 mm

Hmotnosť bez akumulátora 3,2 kg

Hmotnosť vr. akumulátora CB 4 3,8 kg

Objednávacie číslo 65 405 718

PREDNOSTI 
 •  Ergonomický dizajn
 •  Silný motor s permanentným magnetom pre vyšší výkon  

a dlhšiu životnosť
 •  Moderné elektronické riadiace a monitorovacie prvky zabraňujú 

preťažovaniu, znižujú opotrebenie a predlžujú životnosť celého 
zariadenia

 •  Rýchloupínanie pílového plátku
 •  Beznástrojové nastavenie opierky
 •  Predná časť stroja je pogumovaná, priľnavý povrch zaisťuje istý  

a pevný úchop v každej pracovnej polohe

Neoddeliteľná súčasť výbavy remeselníka aj kutila. Chvostová 
píla Narex CPO 150 je ideálna na krátenie, delenie a vyrezávanie 
otvorov do dreva, kovov, plastov, sadrokartónu alebo pórobetónu.

Počet zdvihov Prerez – drevo Hmotnosť

0–3 000 min-1 až 150 mm 3,2 kg

Súčasť dodávky – základný stroj CPO 150, kartónová krabica Basic
Box

Pílový plátok do dreva a kovu
RBN 2142 R 
(65 405 880)

Pílový plátok do kovu
RBN 1314 F 
(65 405 883)

Pílový plátok do dreva a kovu
RBN 1318 UNI 
(65 405 878)

119,00 €
bez DPH 99,00 €

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Cena za balenie BASIC

Akumulátory ani nabíjačka nie sú súčasťou základnej dodávky!
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Priamočiara píla CPL 90

Technické údaje CPL 90

Napätie 20 V

Hĺbka rezu:  

 drevo 90 mm

 oceľ 10 mm

Počet zdvihov naprázdno 0–2 600 /min

Zdvih 26 mm

Rezanie pod uhlom 0°–45° 

Hmotnosť bez akumulátora 2,4 kg

Hmotnosť vr. akumulátora CB 4 3,0 kg

Objednávacie číslo 65 405 722

PREDNOSTI 
 •  Ergonomická konštrukcia s protišmykovým povrchom rukoväte
 •  Silný motor s permanentným magnetom pre vyšší výkon a dlhšiu 

životnosť
 •  Moderné elektronické riadiace a monitorovacie prvky zabraňujú 

preťažovaniu, znižujú opotrebenie a predlžujú životnosť celého 
zariadenia

 •  Elektronická regulácia počtu zdvihov udržuje nastavenie 
optimálnej reznej rýchlosti

 •  Bez predkmitu je rez hrubší a práca rýchlejšia. Zvyšovanie stupňa 
predkmitu prináša väčšiu čistotu rezania

 •  Systém upínania pílových plátkov bez použitia nástrojov
 •  Automatické LED pracovné svetlo

Priamočiara píla sa používa predovšetkým na delenie a úpravu tvaru 
doskových materiálov. S Narex CPL 90 spoľahlivo vytvoríte jemné 
krivky aj precízne rezy v rôznych typoch materiálov. 

Súčasť dodávky – základný stroj CPL 90, pozdĺžny doraz, odsávací
adaptér, kartónová krabica Basic Box

Pílový plátok do kovu
SBN 5012 SF 
(65 404 418)

Pílový plátok do dreva a kovu
SBN 11018 MR 
(65 404 422)

Pílový plátok do dreva
SBN 1304 MR
(65 404 400)

Zdvih Hĺbka rezu – drevo Rezanie pod uhlom

26 mm 90 mm 0°–45°

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Cena za balenie BASIC

139,00 €
bez DPH 115,80 €

Akumulátory ani nabíjačka nie sú súčasťou základnej dodávky!
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Kotúčová píla CPK 65

Pílový kotúč 
na drevo
185 × 1,6/1,0 × 20 Z 36T 
(65 405 832)

Pílový kotúč 
na drevo
185 × 1,6/1,0 × 20 Z 48T 
(65 405 833)

Technické údaje CPK 65

Napätie 20 V

Otáčky naprázdno 5 000 /min

Hĺbka rezu:  

 pod uhlom 90° 0–65 mm

 pod uhlom 45° 0–43 mm

Rezanie pod uhlom 0°–45° 

Rozmer pílového kotúča 185 × 1,6/1,0 × 20 × 24 

Hmotnosť bez akumulátora 3,4 kg

Hmotnosť vr. akumulátora CB 4 4,0 kg

Objednávacie číslo 65 405 724

PREDNOSTI 
 • Moderný a funkčný dizajn zameraný na ľahké ovládanie stroja
 •  Silný motor s permanentným magnetom pre vyšší výkon a dlhšiu 

životnosť
 •  Sane sú vyrobené ako hliníkový odliatok, ktorý je pevný a tvarovo 

stabilný
 •  Moderné elektronické riadiace a monitorovacie prvky zabraňujú 

preťažovaniu, znižujú opotrebenie a predlžujú životnosť celého 
zariadenia

 •  Naklápanie píly dovoľuje rezanie v rozsahu 0° až 45°
 •  V kryte kotúča je integrovaný odvod pilín. Pripojenie vysávača 

na odvod pilín zvyšuje komfort a čistotu práce
 •  Automatické LED pracovné svetlo a opasková spona zvyšujú 

komfort práce

Dlhé a rovné rezy do najrôznejších materiálov, to je kotúčová píla 
Narex CPK 65. Je ideálna pre priame rezy v masívnom dreve, 
doskových materiáloch, umelých hmotách a hliníkových pro-
filoch.

Pílový kotúč 
na drevo
185 × 1,6/1,0 × 20 Z 24T 
(65 405 831)

Otáčky naprázdno ∅ pílového kotúča Hĺbka rezu

5 000 /min 185 mm 65 mm

Súčasť dodávky – základný stroj CPK 65, pílový kotúč 
185 × 1,6/1,0 × 20 × 24, pozdĺžny doraz, inbus, kartónová krabica 
Basic Box

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Cena za balenie BASIC

139,00 €
bez DPH 115,80 €

Akumulátory ani nabíjačka nie sú súčasťou základnej dodávky!
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LED svietidlo CR LED 20

Technické údaje CR LED 20

Napätie 20 V

Príkon LED 20 W

Svetelný tok max. 2 000 lm

Zdroj COB LED

Chromatickosť svetla 6 500 K

Režim svietenia 100 % – 2 000 lm 1,5 h (CB 4)

Režim svietenia 50 % – 1 000 lm 3,0 h (CB 4)

Uhol naklonenia svietidla 180°

USB port – výstup 5 V/2 A

Trieda ochrany IP 20

Rozmery 185 × 160 × 60

Materiál Tlakovo liaty hliník + ABS

Hmotnosť bez akumulátora 0,4 kg

Hmotnosť vr. akumulátora CB 4 1,0 kg

Objednávacie číslo 65 405 728

PREDNOSTI 
 •  Jasné a rovnomerné osvetlenie pracovného priestoru
 •  Združené tlačidlo ovláda funkcie: 

– zapnutie na 50 % výkonu 
– zapnutie na 100 % výkonu 
– vypnutie

 •  Po pripojení akumulátora svietidlo vďaka USB konektoru  
slúži ako powerbanka

 •  Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť

Svetelný tok Naklopenie svetla USB port 

1 000/2 000 lm 180° PowerBank

Súčasť dodávky – základný stroj CR LED 20, kartónová krabica Basic 
Box

40,00 €
bez DPH 33,30 €
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Cena za balenie BASIC

Akumulátory ani nabíjačka nie sú súčasťou základnej dodávky!

Spoľahlivý a výkonný zdroj svetla na prácu aj na cesty. Priestorové 
svietidlo Narex CR LED 20 má maximálnu svietivosť 2 000 lm  
a možnosť nastavenia 2 režimov svietenia.
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ŠTARTOVACIA SADA

alebo

ZVÝHODNENÉ ZOSTAVY + BONUS 

+

K 3 ľubovoľným strojom si vyberte bonus v podobe tašky CTP 50 alebo reflektora CR LED 20.

ŠTARTOVACIA SADA + 
3 ľubovoľné stroje

BONUS

UŠETRÍTE

97,00 €

Dva akumulátory a nabíjačka by mali tvoriť základné príslušenstvo každého výkonnejšieho náradia.
Zatiaľ čo s jedným akumulátorom sa pracuje, druhý sa nabíja.

Štartovacia sada Camouflage obsahuje dva výkonné 4Ah akumulátory 
a rýchlu nabíjačku. Ponúka sa za zvýhodnenú cenu.

Batérie aj nabíjačku je možné zakúpiť aj samostatne.

119,00 €
s DPH

Zvýhodnená 
cena

UŠETRÍTE

37,00 €
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+

++
K 7 ľubovoľným strojom získate tašku CTP 50, akumulátor CB 204, nabíjačku CN 20 a reflektor CR LED 20.

Ku 4 a viac ľubovoľným strojom získate tašku CTP 50 a reflektor CR LED 20.

ŠTARTOVACIA SADA + 
7 ľubovoľných strojov

BONUS

ŠTARTOVACIA SADA + 
4 a viac ľubovoľných strojov 

BONUS

UŠETRÍTE

233,00 €

UŠETRÍTE

137,00 €
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up to

10 h
USB

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

VYHRIEVANÁ BUNDA SOFTSHELL CHJ
Vyhrievaná softshellová bunda Narex v trendy kamuflovanom 
dizajne je ideálnym doplnkom pre prácu v chladnom počasí, ale
tiež na bežné nosenie počas rozličných vonkajších aktivít. Bunda
je priedušná a odolná proti vetru a dažďu. Je vybavená množ-
stvom vnútorných a vonkajších vreciek rôznych veľkostí, venti-
lačnými zipsami, odnímateľnou kapucňou, a tiež rukávmi s prak-
tickými návlekmi na palec.

Bunda má celkom tri vyhrievacie zóny, ktoré sú umiestnené 
v oblasti predných vreciek a chrbta. Vyhrievanie sa napája 
z powerbanky prostredníctvom USB konektora, ktorý je 
umiestnený vo vnútornom vrecku bundy (powerbanka nie je 
súčasťou štandardnej dodávky!). Dotykový prepínač slúži na 
nastavenie výkonu vyhrievania v troch úrovniach (nízka/stredná/
vysoká). Celková doba vyhrievania je závislá na kapacite použitej 
powerbanky a zvolenom pracovnom módu. Bundu je možné prať 
pri teplote 40 °C.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Materiál: 94 % Polyester / 6 % Spandex
Veľkosti: XS/S/M/L/XL/XXL
Napájacie napätie / prúd: 5 V / 2 A
Hmotnosti podľa veľkostí:
1,28 kg  (XS)
1,32 kg  (S)
1,35 kg  (M)
1,41 kg  (L)
1,49 kg  (XL)
1,53 kg  (XXL)
Odporúčaná powerbanka: Narex PWB 10
Doba vyhrievania pri PWB 10: až 10 hodín

ROZSAH DODÁVKY: vyhrievaná bunda CHJ
Power banka nie je súčasťou štandardnej dodávky!

Objednávacie číslo podľa veľkosti

65 406 036 CHJ-XS SET
65 406 037 CHJ-S SET
65 406 038 CHJ-M -SET
65 406 039 CHJ-L- SET
65 406 040 CHJ-XL- SET
65 406 041 CHJ-2XL SET

V hodnote

40,00 €
s DPH

Powerbanka PWB 10 TERAZ ZADARMO!

119,00 €
bez DPH 99,00 €

K vyhrievanej bunde CHJ teraz 
získate zadarmo Powerbanku 
Narex PWB 10 v hodnote 40,00 € 
s DPH! 

Typ:    PWB 10
Rozhranie: USB 2.0
Typ článkov:  Lithium-Polymer
Vstup:   Micro USB 5 V / 2 A
    USB-C 5 V / 2 A
Výstup:  USB 1: 5 V / 1 A
    USB 2: 5 V / 2 A
Kapacita: 10 000 mAh
Doba nabíjania: 4–5 hodin
Hmotnosť: 185 g
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Ochrana 
proti úderu

Vystužené 
dlane

Antivibračné

Oteruvzdorné

PRACOVNÉ RUKAVICE CRP

VIACÚČELOVÁ TAŠKA / BRAŠŇA NA NÁRADIE CTP 50

Pracovné rukavice Narex CRP v trendy kamuflovanom dizajne 
sú navrhnuté pre pohotovú, presnú a bezpečnú prácu nielen  
s akumulátorovým náradím. Príjemný funkčný strih s mnohými 

praktickými doplnkami poskytuje vysokú mieru ochrany, ale
zároveň zostáva veľmi pohodlný a pružný.

Pevná viacúčelová taška Narex CTP v trendy kamuflovanom 
dizajne je určená najmä na ukladanie a prenášanie akumuláto-
rového ručného náradia. Taška je nepremokavá a disponuje 

veľkým úložným priestorom, ktorý dokáže pojať aj niekoľko 
kusov veľkého náradia.

 •  Pekný a praktický kamuflovaný dizajn
 •  Pohodlný a funkčný strih
 •  Priedušný materiál s prímesou elastických vlákien
 •  Ochrana dlaní a lôžok prstov zosilnenou umelou kožou
 •  Dlaňové vypchávky na elimináciu nárazov a vibrácií
 •  Chrániče kĺbov z termoplastickej gumy (TPR)
 •  Dvojitý šev v najviac namáhaných partiách
 •  Zápästný pásik pre pevné pritiahnutie
 •  Základná veľkosť: XL

 •  Nepremokavý a kamuflovaný dizajn
 •  Veľké množstvo užitočných vreciek
 •  Variabilita delenia úložného priestoru prepážkami 

na suchý zips
 •  Pohodlný polstrovaný ramenný popruh
 •  Dva horné úchopy pre pohotovú manipuláciu
 •  Praktický gumový grip pre pohodlnú obsluhu zipsov
 •  Protišmykové gumové pätky
 •  Základný materiál: Polyester 600D
 •  Vonkajšie rozmery: 450 × 250 × 340 mm
 •  Objem: 50 l
 •  Maximálna nosnosť 25 kg

16,80 €
bez DPH 14,00 €

Objednávacie číslo: 65 405 729

Objednávacie číslo: 65 405 730

60,00 €
bez DPH 50,00 €



26

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

A – rozstup zubov  B – pracovná dĺžka   
C – celková dĺžka  D – hrúbka  E – šírka  F – rozstup zubov

PÍLOVÉ PLÁTKY RBN pre chvostové píly

RBN 1342 R

RBN 2142 R

RBN 1818 MR VARIO

RBN 2118 MR VARIO

RBN 1314 F 

RBN 1318 UNI

Použitie drevo, lepené drevo, MDF, preglejka, kuchynská pracovná doska, plast 

Špecifikácia rýchly hrubší rez, možnosť rezu v krivkách

Materiál CrV

Obsah balenia 2 ks

Použitie drevo s klincami, demolácia, vystužený plast, MDF

Špecifikácia rýchly hrubší rez, dlhý plátok

Materiál Bi-Metal (8 % Cobaltu)

Obsah balenia 2 ks

Použitie drevo s klincami, oceľová rúra, uzavretý profil, oceľ, paleta

Špecifikácia presný rovný rez, stredne hrubý, variabilný rozstup, presný úhol

Materiál Bi-Metal (8 % Cobaltu)

Obsah balenia 2 ks

Použitie drevo s klincami, oceľová rúra, vystužený plast, oceľ, paleta, neželezné kovy/hliník

Špecifikácia presný rovný rez, stredne hrubý, variabilný rozstup, dlhý plátok

Materiál Bi-Metal (8 % Cobaltu)

Obsah balenia 2 ks

Použitie nerezová oceľ, oceľ, oceľový plech, oceľová rúra, otvorený profil, uzavretý profil

Špecifikácia priame a veľmi čisté rezy

Materiál Bi-Metal (8 % Cobaltu)

Obsah balenia 2 ks

Použitie drevo s klincami, MDF, oceľový plech, oceľová rúra, uzavretý profil

Špecifikácia presný rez do kovu aj do dreva, obojstranný plátok

Materiál Tri-Metal (8 % Cobaltu)

Obsah balenia 2 ks

A = 4,2 mm     B = 130 mm     C = 150 mm     D = 1,20 mm     E = 19 mm

A = 4,2 mm     B = 210 mm     C = 230 mm     D = 1,27 mm     E = 19 mm

A = 1,8–2,5 mm     B = 180 mm     C = 200 mm     D = 1,27 mm     E = 19 mm

A = 1,8–2,5 mm     B = 210 mm     C = 230 mm     D = 0,90 mm     E = 19 mm

A = 1,4 mm     B = 130 mm     C = 150 mm     D = 0,90 mm     E = 19 mm

A = 1,8 mm     B = 130 mm     C = 150 mm     D = 0,90 mm     E = 19 mm     F = 1,4 mm

7,20 €
bez DPH 6,00 €

6–100 mm

6–175 mm

3–12 mm

3–12 mm

1,5–4 mm

1,5–8 mm

12,00 €
bez DPH 10,00 €

10,80 €
bez DPH 9,00 €

12,00 €
bez DPH 10,00 €

8,40 €
bez DPH 7,00 €

15,60 €
bez DPH 13,00 €

Objednávacie číslo: 65 405 879

Objednávacie číslo: 65 405 880

Objednávacie číslo: 65 405 881

Objednávacie číslo: 65 405 882

Objednávacie číslo: 65 405 883

Objednávacie číslo: 65 405 878

Nové, univerzálne pílové plátky Narex sú určené pre rýchle 
delenie väčšiny základných konštrukčných materiálov na báze 
dreva, ocele, ľahkých zliatín a plastu.

Inovovaná konštrukcia plátku z veľmi kvalitnej a húževnatej ocele 
sa vyznačuje dlhou životnosťou, vysokou stálosťou a skvelým 
rezacím výkonom.

F
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PÍLOVÉ KOTÚČE WOOD 185 mm
Nové pílové kotúče Narex WOOD sú určené pre pozdĺžne rezy do 
všetkých drevených materiálov. Úzke karbidové zuby so šírkou  
1,6 mm a tenké telo s hrúbkou 1 mm znižujú trenie a odpor 
materiálu a zvyšujú rezný výkon, vďaka čomu sú tieto pílové  
kotúče veľmi efektívne predovšetkým pre akumulátorové kotú- 

čové píly. Konštrukcia kotúčov pozitívne ovplyvňuje prevádzkovú 
dobu a celkovú životnosť akumulátora. Pílové kotúče Narex  
WOOD je možné efektívne použiť aj pre elektrické kotúčové píly.

15,60 €
bez DPH 13,00 €

20,40 €
bez DPH 17,00 €

24,00 €
bez DPH 20,00 €

185 × 1,6/1,0 × 20  Z24T

185 × 1,6/1,0 × 20  Z36T

185 × 1,6/1,0 × 20  Z48T

Použitie multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo, MDF

Špecifikácia rýchly hrubší rez s otrepom

Vonkajší priemer 185 mm

Šírka zubu/hrúbka tela 1,6/1,0 mm

Materiál zubov spekaný karbid

Počet zubov 24

Typ striedavý zub

Použitie multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo, MDF, preglejka, laminovaná doska

Špecifikácia veľmi hladký rez

Vonkajší priemer 185 mm

Šírka zubu/hrúbka tela 1,6/1,0 mm

Materiál zubov spekaný karbid

Počet zubov 36

Typ striedavý zub

Použitie multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo, MDF, preglejka, kuchynská pracovná doska

Špecifikácia veľmi hladký rez

Vonkajší priemer 185 mm

Šírka zubu/hrúbka tela 1,6/1,0 mm

Materiál zubov spekaný karbid

Počet zubov 48

Typ striedavý zub

Objednávacie číslo: 65 405 831

Objednávacie číslo: 65 405 832

Objednávacie číslo: 65 405 833

SOFT HARD MDF

SOFT HARD MDF

SOFT HARD MDF

Špecifikácia použitia

SOFT

Mäkké drevo
Konštrukčné drevo

Laminátová 
doska Otvorený profil Demolícia Rez s otrepom

HARD
Tvrdé drevo

MDF
MDF Laminát Uzatvorený profil Veľmi hladký 

rez

Drevo s klincami Krivkový rez Plast Paleta Akumulátorová 
kotúčová píla

Multiplex 
Lepené drevo Oceľ Vystužený plast 

Epoxid Presný uhol Kotúčová píla

Preglejka Oceľový plech Nerezová oceľ Hrúbka materiálu

Kuchynská 
pracovná doska Oceľová rúra Neželezné kovy 

Hliník
27



Váš odborný predajca:
Nájdete nás:Centrálny servis a podniková predajňa

Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 01  Česká Lípa
Česká republika

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

Dodávateľ:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01  Česká Lípa
Česká republika

Tel.: +420 481 645 471–2 
 +420 481 645 227

E-mail: narex@narex.cz 
www.narex.cz

Ponuka platí od 1. 4. 2022.
Uvedené ceny bez DPH sú odporúčané, ceny s DPH 20 % sú orientačné. Zmeny technických údajov si vyhradzujeme. Ručenie za tlačové chyby je vylúčené. www.narex.sk N

o.
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Typ Popis stroja Obj. číslo Cena bez DPH 
(€)

Cena s DPH 
(€)

Vŕtací skrutkovač CSV 13-2 Basic 
Box

20 V, BRUSHLESS, max. 65 Nm, max. ∅ skrutky 10 mm, skľučovadlo 1,5–13 mm, 
SOFT GRIP, kartónová krabica, základný stroj bez akumulátorov a nabíjačky 65 405 714 65,80 79,00

vr. štartovacej sady akumulátorov a nabíjačky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019) 165,00 198,00
Príklepová vŕtačka CSP 13-2 Basic 

Box
20 V, BRUSHLESS 20 V, max. 75 Nm, max. ∅ betónu 12 mm, skľučovadlo 1,5–13 mm, 
SOFTGRIP, kartónová krabica, základný stroj bez akumulátorov a nabíjačky 65 405 716 99,00 119,00

vr. štartovacej sady akumulátorov a nabíjačky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019) 198,00 238,00
Chvostová píla CPO 150 Basic 

Box
20 V, BRUSHLESS, 3 000 ot./min, drevo-hĺbka rezu až 150 mm, výška zdvihu  
28 mm, SOFTGRIP, kartónová krabica, základný stroj bez akumulátorov a nabíjačky 65 405 718 99,00 119,00

vr. štartovacej sady akumulátorov a nabíjačky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019) 198,00 238,00
Uhlová brúska CBU 125 Basic 

Box
20 V, BRUSHLESS, max. ∅ kotúča 125 mm, 8 000 ot./min, SOFTGRIP, 
kartónová krabica, základný stroj bez akumulátorov a nabíjačky 65 405 720 82,50 99,00

vr. štartovacej sady akumulátorov a nabíjačky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019) 182,00 218,00
Priamočiara píla

CPL 90 Basic Box 20 V, BRUSHLESS, drevo-hĺbka rezu až 90 mm, 4 stupne predkmitu,
SOFTGRIP, kartónová krabica, základný stroj bez akumulátorov a nabíjačky 65 405 722 115,80 139,00

vr. štartovacej sady akumulátorov a nabíjačky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019) 215,00 258,00
Kotúčová píla

CPK 65 Basic Box 20 V, BRUSHLESS, ∅ kotúča 185 mm, drevo-hĺbka rezu 65 mm, uhol rezania
45°–90°, SOFTGRIP, kartónová krabica, základný stroj bez akumulátorov a nabíjačky 65 405 724 115,80 139,00

vr. štartovacej sady akumulátorov a nabíjačky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019) 215,00 258,00
Ľahké 

kombinované 
kladivo

CKK 22 Basic Box 20 V, BRUSHLESS, SDS-plus, energia úderu 2,2 J, max. ∅ betónu 22 mm, sekanie, 
SOFTGRIP, kartónová krabica, základný stroj bez akumulátorov a nabíjačky 65 405 726 115,80 139,00

vr. štartovacej sady akumulátorov a nabíjačky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019) 215,00 258,00

Akumulátor
CB 4 20 V, Li-Ion, 4.0 Ah, 80 Wh 65 405 737 50,00 60,00

Nabíjačka
CN 20 Pre CB 4, nabíjací čas cca. 60 min 65 405 736 30,00 36,00

Štartovacia sada
START SET-CMFL 2 ks akumulátorov CB 4 + nabíjačka CN 20 65 406 019 99,00 119,00

LED svietidlo
CR LED 20 LED, 20 W, 2 000 lm, USB pre power banku 65 405 728 33,30 40,00

Vyhrievaná bunda
CHJ-XS SET

Kamuflovaný dizajn, SOFTSHELL, UNISEX, veľkosti XS-2XL,
pranie max. 40 °C, USB 5 V / 2 A, 3 stupne vyhrievania,
powerbanka PWB 10 (10 000 mAh)

65 406 036

99,00 119,00

CHJ-S SET 65 406 037

CHJ-M SET 65 406 038

CHJ-L SET 65 406 039

CHJ-XL SET 65 406 040

CHJ-2XL SET 65 406 041

Pracovné rukavice
CRP XL Kamuflovaný dizajn, oteruvzdorné, zosilnené dlane, ochrana kĺbov a zápästia 

proti úderu, priedušný materiál, veľkosť XL 65 405 729 14,00 16,80
Taška na náradie

CTP 50 Kamuflovaný dizajn, vodeodolná, objem 50 l, množstvo praktických vreciek 65 405 730 50,00 60,00

+


