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VELKOOBCHOD: Spojovacím materiálem 
 

Spojovací materiál v základní pevnosti a pevnostní materiál 8.8, 10.9, 12.9 bez 
povrchové úpravy i s povrchovou úpravou.Nerezový spojovací materiál v provedení A2 a 
A4.Dodáváme materiál dle norem ČSN a DIN.Vruty,hmoždinky,texy,nýty apod. 
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  BRUSIVO - řezné a brusné kotouče 
   

 

Řezné a brusné kotouče 
na ocel, nerez, neželezné kovy, kámen a beton.  

 
Tloušťka kotoučů od 1,0 do 6,0 mm.  

Průměry kotoučů jsou od 76 mm do 400 mm.  
 
 

 
 

  BRUSIVO - brusné lamelové kotouče 

 

Brusné lamelové kotouče  
 

Zrnitost kotoučů P-24 až P220  
Průměry kotoučů 115, 125, 150, 180 mm. 

 



          

 
 
Profesionální ruční nářadí firem : TONA,NAREX,ZBIROVIA a jiné 
 

 

 

 
 
 



Těsnění,pryž,hadice,gufera,tmely 
 
     

  

 hadice pryžové, PVC, hydraulické, polyuretanové, pancéřové, kompozitní,  
 speciální - výrobci OPTIMIT, FATRA, VALMON, SEMPERIT, TUBIGOMMA,  
RAPISARDA a další - hadice pro potraviny, abrazivní látky, oleje, benziny, pro 
dopravní prostředky, pro páru a horkou vodu, pro dopravu chemických látek, 
 pro vzduch, plynové a svářecí, víceúčelové hadice a hadicový systém Sigma 

  

 
 technická pryž pro všeobecné použití, olejivzdorná, pro mechanické namáhání, 
odolná agresivním látkám, dialektrické koberce - EPDM, silikon, viton, neopren, 
mikroporezní pryž, výseky, profily, atd. 

   Gufera, O-kroužky, manžety, stírací kroužky, šňùry pro výrobu O-kroužkù,  
silentbloky GUMOKOV, RUBENA, TEMAC, dovoz 

  
 
 klínové a ozubené řemeny, polyuretanové řemeny, anvistatické a olejivzdorné 
řemeny,hnací řemeny, rozvodové řemeny 

  
 žáruvzdorné a izolační materiály ze sibralových a minerálních vláken  
 STANDART, HOBREX, ANOBREX, TIBREX, IZOBREX, výseky a výkresová  
 těsnění z těchto materiálù, výrobky firmy PBI 

   LOCTITE a TEROSON - lepidla, tmely, maziva, čistidla, odmašťovadla, výrobky
 pro autoopravárenství 

  
 azbestopolymerní desky HD, bezazbestové desky TEMASIL, TEMAPLUS,    
TEMACARB, TEMACID, TEMACEL, TEMASIL M, expandovaný grafit, výseky 
 a výkresová těsnění 



  
 azbestové, skleněné a keramické izolační sňùry, bezazbestové ucpávkové  
 šňùry bavlněné, acrylicové, aramidové, teflonové a z expandovaného grafitu, 
 těsnící kroužky do čerpadel, armatur, samotěsy, vytahováky ucpávek 

   nehořlavé textilie ze skleněných a keramických vláken ECO 7, NETES, 
 ECONET, KERATEM, pásky z těchto materiálù 

   spirálové těsnění, hřebínkové těsnění, kovové těsnící kroužky, obalovaná  
 těsnění, speciální těsnění, ovály 

   výrobky z PTFA, bloky, výseky, desky až do rozměru 1400x1400 mm,  
 opláštěná těsnění, expandovaný PTFE 

 
 
Dále dodáváme : 
 
Ochranné pomůcky – rukavice,přílby,pracovní oděvy,pracovní obuv a jiné. 
 
Hygienické potřeby – toaletní papíry,mýdla,solvíny,ochranné krémy,čistící a mycí potřeby a jiné. 
 
Kancelářské potřeby – xerox.papír,šanony,psací potřeby a jiné. 
 
Dovoz zboží až na místo určení 
 
 

Otevírací doba 
Po-Pá – 7.00 – 14.00 
So a Ne na zavolání 

  
 
KONTAKT: 
Miroslava Neumannová     Provozovna :  
Na podlesí 1442      Tušimice 26 
43201 Kadaň      43201 Kadaň 
 
tel: 471113793,723783496 
Fax: 471113793 
Email: neumann.jiri@seznam.cz 


