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Naším cílem je být pro Vás 
spolehlivým a předvídatelným partnerem. 

Zůstane to tak i v budoucnosti. 
Už byly klidnější doby. Naše branže je vystavena vlivům rychle se měnících trhů a stojí před velkými úkoly. U nás, rodinného podniku, jste v 
dobrých rukou. Naším úkolem je zachovávat ve vztazích k zákazníkům spolehlivost a předvídatelnost. 

V rychle se měnících dobách to už není samozřejmostí.  Mnohé se musí znovu přezkoušet 
a přizpůsobit požadavkům trhů. Abychom byli pro Vás dobrým partnerem, nemusíme se ale znovu objevovat. Cítíme to jako povinnost - ne 
teprve od zítřka, ale již stále. Spolehněte se na to! 

Děkujeme za Vaší důvěru.  

It is our aspiration to be your reliable
and trustworthy partner.

This will also be true for the future.
There have truly been calmer times. Our industry faces rapidly changing markets and major challenges.
Rest assured that you are in good hands with our family-run company. Reliability and trust in our customer relationships
is our task.

In fast-paced times, many things have to be adjusted to satisfy the latest market requirements.
In order to be a good partner, however, we don’t have to re-invent ourselves.
We feel obliged to do so - not only tomorrow, but always.
You can rely on us!

Thank you for your trust.

 
Dr. Wolfgang Dehler-Brennenstuhl Sebastian Brennenstuhl
OBCHODNÍ VEDOUCÍ OBCHODNÍ VEDOUCÍ
MANAGING DIRECTOR MANAGING DIRECTOR
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Zkratky kvalit kabelů
Key to cable quality

Správný kabel pro každý požadavek 
The right cable for every use

PŘEHLED KVALITY KABELŮ 
KEY TO CABLE QUALITY OVERVIEW

H  =  Harmonizující vedení
A = Ostatní nacionální vedení

Pro stálé používání ve vnějších prostorech.  
Mechanicky extrémně zatížitelný a odolný proti oděru, 
povětrnostním podmínkám, mikrobům a kyselinám. Odolný 
proti chladu do -40 °C. Polyuretanové opláštění.

For long-term outside use. 
Withstands high mechanical loads and resists abrasion. 
Resistant to weather, microbes and acid.  
Cold-resistant to -40 °C. Polyurethane outer sleeve.

1 URČENÍ

03 =  300 / 300 V
05 = 300 / 500 V
07 = 450 / 750 V

2 SÍŤOVÉ NAPĚTÍ (V)

V =  PVC
V3 = PVC, odolný proti chladu
  do -35°C
R = přírodní nebo 
  syntetický kaučuk
S =  silikonový kaučuk
B = syntetický kaučuk

3 IZOLACE

V =  PVC
V3 = PVC, odolný proti chladu 
  do -35°C
R = přírodní nebo 
  syntetický kaučuk
N =  neoprenový kaučuk
J = sklolaminátové pletivo
T =  textilní pletivo
Q = polyuretan

4 OPLÁŠTĚNÍ

U =  kulatý, jednodrátový vodič
R = kulatý, vícedrátový vodič
  Vodič
K = s tenkými dráty pro
  pevnou instalaci
F =  s tenkými dráty pro
  pohyblivá vedení
H = s nejtenčími dráty pro
  pohyblivá vedení
Y =  pletený vodič

5 DRUH VODIČE

6 POČET ŽIL

G =  se zelenožlutým vodičem
X = bez zeleno žlutého vodiče

7 OCHRANNÝ VODIČ

8 PRŮŘEZ VODIČE
v mm2

AT =  pro zemi specifická norma
  z Rakouska
Z35 = odolný proti chladu do -35°C

9 ZVLÁŠTNÍ TVARY/DODATKY
u značení kabelů

H 0 5 V V - F   3 G 1 , 5
1 2 3 4 5 6 7 8

Pro stálé používání ve vnějších prostorech.
Odolný proti olejům. Izolace z přírodního nebo syntetického 
kaučuku. Opláštění z neoprenu.

For long-term outside use.
Resistant against oils and acids. Inner wire coating 
made of natural or synthetic rubber. 
Outer cable casing made of neoprene.

 

N07: Pro používání ve venkovních prostorech.  
N05: Pro krátkodobé použití ve venkovních  
 prostorech.
Odolný proti olejům. Mechanicky velmi vysoce zatížitelný. 
Odolný proti chladu do -35 °C. Opláštění z vysoce pružné, 
speciální umělé hmoty.

N07: For outside use  
N05: For temporary outside use.
Oil resistant. High mechanical loading capacity.  
Anti-freezing, remains highly flexible down to -35 °C.  
Outer cable casing made of highly flexible special plastic.

Pro používání ve vnitřních prostorech 
a krátkodobě i ve vnějších prostorech. 
Provedení s opláštěním a izolací jednotlivých žil z pružného 
přírodního nebo syntetického kaučuku.

Standard version for normal use 
in dry conditions and for temporary outside use.
Inner wire coating and outer cable casing made 
of synthetic rubber.

Pro používání ve vnitřních prostorech 
Standardní provedení pro normální zatížení. Opláštění a izolace 
jednotlivých žil jsou z umělé hmoty.

Standard version for normal use 
in dry conditions. 
With insulated inner wire coating and outher cable casing 
made of flexible PVC.

H = Harmonised cable
A = Other nationally cable

DEFINITION

03 = 300 / 300 V
05 = 300 / 500 V
07 = 450 / 750 V

NOMINALE VOLTAGE (VOLT)

V = PVC
V3 = PVC, cold-resistant to -35°C 
  bis -35°C
R = Natural or synthetic rubber

S = Silicone rubber
B = Synthetic rubber

ISOLATING SHEATH

V = PVC
V3 = PVC, cold-resistant 
  to -35°C
R = Natural or synthetic
  rubber
N = Neoprene
J = Glass fibre
T = Textile
Q = Polyurethane

OUTHER SHEATH

U = Round, single-wire cable
R = Round, multi-wire cable 
K = Fine wire for
  permanent installation
F = Fine wire for 
  moveable cables
H = Extremely fine wire
  for moveable cables
Y = Tinsel wire

CABLE TYPE

NUMBER OF WIRES

G = With green-yellow wire
X = Without green-yellow wire

PROTECTED CABLES

DIAMETER OF CABLE CORE
in mm2

AT = Country-specific standard
  for Austria
K35 = Cold-resistant to -35°C

SPECIAL SHAPES/CABLE
NAME EXTENSIONS

BQ

RN

RR

V3V3

VV



0
Bez ochrany při dotyku, 
bez ochrany před pevnými cizími 
tělesy

No protection against accidental 
contact, no protection against 
solid foreign bodies

1
Ochrana při velkoplošnému dotyku 
rukou, ochrana před cizími tělesy  
s Ø > 50 mm

Protection against contact with 
any large area by hand and 
against solid foreign bodies  
with Ø > 50 mm

2 Ochrana při dotyku prsty, ochrana 
před cizími tělesy s Ø > 12,5 mm

Protection against contact with 
the fingers, protection against 
solid foreign bodies with  
Ø > 12,5 mm

3
Ochrana při dotyku nářadím, dráty, 
apod., s Ø > 2,5 mm, ochrana před 
cizími tělesy s Ø > 2,5 mm

Protection against tools, wires or 
similar objects with Ø > 2.5 mm, 
protection against solid foreign 
bodies with Ø > 2.5 mm

4 jako 3, ale Ø > 1 mm As 3, but Ø > 1 mm

5 Ochrana při dotyku, ochrana proti 
usazení prachu uvnitř

Full protection against contact, 
protection against interior 
injurious dust deposits

6 Úplná ochrana při dotyku, ochrana 
proti vniknutí prachu

Total protection against contact, 
protection against penetration 
of dust

INTERNACIONÁLNÍ DRUHY OCHRAN
INTERNATIONAL PROTECTION CLASSES

IP
Kódová písmena
Internacionální ochrana
Code letters
International Protection

1
První identifikační číslo
Ochrana před pevnými cizími tělesy
First index figure
Foreign bodies protection

2
Druhé indexové číslo
Ochrana vody

Second index figure
Water protecion

0 Bez ochrany proti vodě No protection against water

1 Ochrana před svisle 
padajícími kapkami vody

Protection against 
vertical water drops

2
Ochrana před šikmo padajícími 
kapkami vody z libovolných úhlů až do 
úhlu 15° od svislice.

Protection against diagonal 
water drops (up to a 15° angle)

3
Ochrana před šikmo padajícími 
kapkami vody z libovolných úhlů až do 
úhlu 60° od svislice.

Protection against diagonal 
water drops (up to a 60° angle)

4 Ochrana před stříkající vodou ze  
všech směrů

Protection against splashed 
water from all directions

5 Ochrana před proudem vody (dýza) z 
libovolného úhlu

Protection against water (out of 
a nozzle) from all directions

6 Ochrana před vniknutím vody při 
silném paprsku vody

Protection against ingress 
of water in case of powerful 
water-jets

7 Ochrana před vniknutím vody při 
krátkodobém ponoření

Protection against ingress of 
water in case of temporary 
immersion

8
Ochrana před vniknutím vody při 
trvalém ponoření, požadavky podle 
dohody mezi uživatelem a výrobcem

Protection against ingress of 
water in case of continuous 
immersion, requirements 
under agreement of user and 
manufacturer

Prachotěsné a těsnící proti tlakové vodě
Dust-tight and protected against continuous 
immersion in water

Prachotěsné a vodotěsné
Dust-tight and protected against temporary 
immersion in water

Prachotěsné a chráněné před paprskem vody
Dust-tight and protected against water-jets

Prachotěsné a vodotěsné
Dust-protected and protected against powerful water-jets

Chráněné před prachem a paprskem vody
Dust-protected and protected against water-jets

IP 54

IP 55

IP 56

IP 65

IP 67

IP 68

IP 44

Chráněné před prachem a stříkající vodou
Dust-protected and protected against splashing water

Chráněné před cizími tělesy a stříkající vodou
Protected against foreign bodies of 1 mm 
and against splashing water

Chráněné před cizími tělesy
Protected against foreign bodies of 1 mm and greater

Chráněné při dotyku a před cizími tělesy  
Protected against access to hazardous parts with a fingerIP 20

IP 40

(IEC 60529/VDE 0470-1)



THE IMUM QUALITY CABLE.
IMÁLNĚ KVALITNÍ KABEL

IMÁLNĚ  
ODOLNÝ PROTI OLEJI
Odolný i v extrémním pracovním 
prostředí. 

IMUM  
OIL RESISTANT
Resilient even in extreme working 
environments.

IMÁLNĚ  
POUŽITELNÝ DO -35 °C
Použitelný za každého počasí. 

IMUM USABLE 
DOWN TO -35 °C
Can be used by any weather

IMÁLNĚ 
 BEZ ZÁPACHU
Bez obtěžování zápachem 
skladovatelný na POS.

IMUM ODOUR-FREE
Can be stored at the POS non smelling.

IMÁLNĚ  
ODOLNÝ PROTI ODĚRU
Vhodný pro každý podklad 
- bez jeho obarvení. 

IMUM 
ABRASION-PROOF
Suitable for any surface 
- with no staining.

IMÁLNĚ ROBUSTNÍ
Mechanicky vysoce zatížitelný 
a odolný proti zlomení.

IMUM STURDY
Able to withstand high mechanical 
loads, non-buckling.

VDE registriert

Exklusiv bei eeiiiii 



CONSTRUCTION SITE CABLE DRUMS 
KABELOVÉ BUBNY NA STAVENIŠTĚ

Specially certified for the requirements and use 
at construction sites.

CERTIFIKOVANÉ SPECIÁLNĚ PRO POŽADAVKY A 
POUŽÍVÁNÍ NA STAVENIŠTI.

NOTE THE TÜV INSPECTION MARK.
VĚNUJTE POZORNOST TESTOVACÍ ZNAČCE TÜV.

Jen na ní se 
spoléhají 

skuteční profesionálové!

Real professionals 

rely on nothing 

else!



STORMY WEATHER AHEAD!
PŘICHÁZÍ BOUŘKA!

Professionelle Elektrogeräte
Professional electronics

Anspruchsvolle Elektrogeräte
Advanced electronics

Standard Elektrogeräte
Standard electronics

Anspruchsvolle Elektrogeräte
Advanced electronics

Professionelle Elektrogeräte
Professional electronics

Professionelle Elektrogeräte
Professional electronics

Anspruchsvolle Elektrogeräte
Advanced electronics

Standard Elektrogeräte
Standard electronics

Standard Elektrogeräte
Standard electronics

ČÍSLA & FAKTA K VYJASNĚNÍ:
Jen v Německu dojde ročně k cca 500.000 zásahům blesku. Přitom se zničí cenné elektrické přístroje v hodnotě až 250.000.000,- €.  
Je to dostatečný důvod,abyste na to Vaše zákazníky upozornili. 
 
 „Bretector“ - náš super hrdina na bouřkové obloze - zajišťuje ochranu pro cenné elektrické a elektronické přístroje před nebezpečným 
přepětím. Je na všech obalech Ochrany 
proti přepětí & ochrany proti blesku a usnadňuje rozlišení od běžných zásuvkových lišt. 
 
HVĚZDY UKAZUJÍ CESTU. 
Výrobky jsou rozdělené do 3 ochranných  
tříd. Tabulka na oba 
lu ihned ukazuje, do které ochranné třídy výrobek patří.

FACTS & FIGURES THAT SHAKING UP:  
On average, there are about 500,000 lightning strikes a year  
in Germany alone. Each year, € 250,000,000 worth of valuable  
electronic devices are destroyed by overvoltage. This is certainly  
a reason to notify your customers. 
 
The „Bretector“ - our superhero in the stormy skies -  
stands for protection against dangerous surges for valuable  
electrical and electronic devices. He can be found  
on all lightning and surge protection packaging and makes  
it easier to differentiate from standard socket strips. 
 
THE STARS SHOW THE WAY. 
The products are divided into 3 protection classes,  
that provides fast orientation. A table on the package  
instantly shows which protection class the product  
belongs to.
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Premium-Line
Premium-Line

Alu-Office-Line
Alu-Office-Line

Premium-Protect-Line
Premium-Protect-Line

11

12

Ochrana před přepětím & Ochrana před bleskem
Overvoltage & Surge Protection
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Eco-Line
Eco-Line

Super-Solid
Super-Solid

Secure-Tec
Secure-Tec

15

16

Adaptér
Plug-In Appliances 16
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Přepěťová ochrana / Overvoltage / Surge Protection

  

 
 

Položka č. / Product number 1391001604 1391001607 1391001608

barcode / EAN-Code 4007123289820 4007123289196 4007123291304

Délka kabelu / Cable length 3 m 3 m 3 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5

Obal / Packaging Páska / Banderole Páska / Banderole Páska / Banderole

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 4 ks / Pcs. 6 ks / Pcs. 8 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A 16 A 16 A

Barva / Colour černá, stříbrná / black, silver černá, stříbrná / black, silver černá, stříbrná / black, silver

S odrušovacím filtrem / With interference 
suppressor filter

ano / Yes ano / Yes ano / Yes

Premium-Protect-Line 60.000 A Zásuvková lišta s ochranou proti 
přepětí
• Ochrana Vašich spotřebičů před poruchami v elektrické 

síti, jako je přepětí, nepřímé zásahy bleskem nebo 
šumy na vedení s maximálním součtem svodových 
proudů až do 60.000 A.

• Kvalitní ochrana před VF rušením díky zabudovanému 
odrušovacímu filtru.

• Obzvláště stabilní těleso z eloxovaného hliníku.
• Inteligentní, výměnný systém modulové výstavby.

• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a 
vypínat dvoupólově.

• Pojistkový automat 16 A.
• Zásuvky s dětskou ochranou.

Premium-Protect-Line 60.000 A Extension Socket With Surge 
Protection
131

• Protection for your appliance from malfunctions in 
the mains, such as surges, indirect lightning strikes or 
circuit noises, with a maximum sum of leakage current 
of up to 60.000 A.

• Top quality protection against HF interference by 
means of an integrated filter.

• Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
• Intelligent, interchangeable module construction.

• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• 16 A fuse.
• Childproof sockets.

60.000 A

PR
OTECTION

3 m
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Přepěťová ochrana / Overvoltage / Surge Protection

  

 
 

Položka č. / Product number 1395001414 1395001416

barcode / EAN-Code 4007123282234 4007123282241

Délka kabelu / Cable length 1,8 m 3 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5

Obal / Packaging Barevné displeje-balení / Colourful display-packaging Barevné displeje-balení / Colourful display-packaging

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 4 ks / Pcs. 6 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A 16 A

Barva / Colour stříbrná, černá / silver, black stříbrná, černá / silver, black

S odrušovacím filtrem / With interference 
suppressor filter

ne / No ne / No

Alu-Office-Line 60.000 A Zásuvková lišta s ochranou proti přepětí
Ke komfortnímu připojení výpočetní techniky / video a audiozařízení s různými spotřebiči přímo na psacím 
stole.

• Ochrana Vašich spotřebičů před poruchami v elektrické 
síti, jako je přepětí, nepřímé zásahy bleskem nebo 
šumy na vedení s maximálním součtem svodových 
proudů až do 60.000 A.

• Tvarově pěkný, nadčasový design v provedení desktop z 
hliníku s odolným, matně eloxovaným povrchem.

• Promyšlené vedení kabelu a komfortní obsluha.
• Pohodlné zasunutí do zásuvek a spínání spotřebičů 

přímo na stole.

• Inteligentní, výměnný systém modulové výstavby.
• Zásuvky sochranným kontaktem pootočené o 45°, i pro 

úhlové vidlice.
• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a 

vypínat dvoupólově.
• Zásuvky s dětskou ochranou.

Alu-Office-Line 60.000 A Extension Socket With Surge Protection
For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the 
desk.
126

• Protection for your appliance from malfunctions in 
the mains, such as surges, indirect lightning strikes or 
circuit noises, with a maximum sum of leakage current 
of up to 60.000 A.

• Elegant, ageless desktop design made from aluminium 
with unsusceptible, matt-finished surface.

• Conceived cable routing and easy operation.
• Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.

• Intelligent, interchangeable module construction.
• Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular 

plugs.
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• Childproof sockets.

60.000 A

PR
OTECTION

3 m
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Přepěťová ochrana / Overvoltage / Surge Protection

  

 
 

Položka č. / Product number 1156001536

barcode / EAN-Code 4007123303434

Délka kabelu / Cable length 3 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5

Obal / Packaging Páska / Banderole

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 6 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

10 A

Počet USB nabíjecích zdířek / USB-charging 
units

2 ks / Pcs.

Barva / Colour černá / black

S odrušovacím filtrem / With interference 
suppressor filter

ano / Yes

Premium-Line 30.000 A Zásuvková lišta s ochranou proti přepětí
s USB-nabíječkou

• Ochrana Vašich spotřebičů před poruchami v elektrické 
síti, jako je přepětí, nepřímé zásahy bleskem nebo 
šumy na vedení s maximálním součtem svodových 
proudů až do 30.000 A.

• Inteligentní, výměnný systém modulové výstavby.
• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a 

vypínat dvoupólově.
• S vyměnitelnou pojistkou 10 A.

• 2 zásuvky pro nabíječku USB.
• Nabíjecí proud 3100 mA pro rychlé nabíjení.
• Zásuvky s dětskou ochranou.
• s páska.

Premium-Line 30.000 A Extension Socket With Surge Protection
And USB-Charger
123

• Protection for your appliance from malfunctions in 
the mains, such as surges, indirect lightning strikes or 
circuit noises, with a maximum sum of leakage current 
of up to 30.000 A.

• Intelligent, interchangeable module construction.
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• With replaceable 10 A fuse.

• 2 USB-charging units.
• Total charging amperage of max. 3100 mA for quick 

reload.
• Childproof sockets.
• Packaging: with banderole.

30.000 A

PR
OTECTION

3.100 mA 3 m
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Přepěťová ochrana / Overvoltage / Surge Protection

  

 

Položka č. / Product number 1155551374 1156001396

barcode / EAN-Code 4007123119561 4007123146222

Délka kabelu / Cable length 2 m 3 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5

Obal / Packaging Páska / Banderole Páska / Banderole

Počet zásuvek zapínatelných / Socket outlets 
switchable

4 ks / Pcs. 6 ks / Pcs.

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 4 ks / Pcs. 6 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

10 A 10 A

Barva / Colour šedá / grey černá / black

S odrušovacím filtrem / With interference 
suppressor filter

ano / Yes ano / Yes

Premium-Line 30.000 A Zásuvková lišta s ochranou proti přepětí
• Ochrana Vašich spotřebičů před poruchami v elektrické 

síti, jako je přepětí, nepřímé zásahy bleskem nebo 
šumy na vedení s maximálním součtem svodových 
proudů až do 30.000 A.

• Inteligentní, výměnný systém modulové výstavby.
• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a 

vypínat dvoupólově.

• S vyměnitelnou pojistkou 10 A.
• Zásuvky s dětskou ochranou.

Premium-Line 30.000 A Extension Socket With Surge Protection
123

• Protection for your appliance from malfunctions in 
the mains, such as surges, indirect lightning strikes or 
circuit noises, with a maximum sum of leakage current 
of up to 30.000 A.

• Intelligent, interchangeable module construction.
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.

• With replaceable 10 A fuse.
• Childproof sockets.

30.000 A

PR
OTECTION



WWW.BRENNENSTUHL.COM14

Přepěťová ochrana / Overvoltage / Surge Protection

  

Položka č. / Product number 1159541376

barcode / EAN-Code 3281855413765

Délka kabelu / Cable length 3 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Počet zásuvek zapínatelných / Socket outlets switchable 6 ks / Pcs.

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 6 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying capacity 16 A

Barva / Colour antracit / anthracite

Secure-Tec 19.500 A Zásuvková lišta s akustickou ochranou proti 
přepětí
S akustickým výstražným signálem při výpadku ochrany proti přepětí a také přídavným bezpečnostním 
automatem.

• Chrání cenné přístroje před přepětím s maximálním 
svodným proudem ve výši do 19.500 A.

• Kontrolka pro kontrolu funkce pro přepěťovou ochranu.
• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a 

vypínat dvoupólově.
• Pojistkový automat 16 A.

• Zásuvek sdětskou pojistkou sprakticky pootočené o 45°.
• Celkový výkon max. 16 A/3500 W.
• Extra dlouhý kabel 3 m.

Secure-Tec 19.500 A Extension Socket With Surge Protection 
Acoustic
With acoustic warning when surge protection fails and additional circuit breaker.
13

• Protects expensive devices from overloads with a max. 
surge current of up to 19.500 A.

• Light indicating surge voltage is active.
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• 16 A fuse.

• Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
• Total output 16 A/3500 W.
• Extra-long 3 m cable.

Chráněný design.  / Design protected. 

19.500 A

PR
OTECTION

3 m

  

Položka č. / Product number 1150010

barcode / EAN-Code 4007123171262

BJ / UP 10

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Pojistka 10 A
Pro zásuvkové lišty spřepěťovou ochranou brennenstuhl® Premium-Line.

• 10 skleněných pojistek 5x 20 mm, T 10 A / 250 V.

10 A Fuse
For brennenstuhl® Premium-Line surge protection sockets.
72

• 10 glass fuses 5x 20mm, T 10 A/250 V.

Patentově přihlášeno.  / Patent pending. 
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Přepěťová ochrana / Overvoltage / Surge Protection

  

 
 

Položka č. / Product number 1153344315 1153344318

barcode / EAN-Code 4007123174140 4007123174157

Délka kabelu / Cable length 2,5 m 2,5 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 5 ks / Pcs. 8 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A 16 A

Barva / Colour stříbrná / silver stříbrná / silver

Super-Solid 13.500 A Zásuvková lišta s ochranou proti přepětí
Velmi stabilní zásuvková lišta chrání drahé elektrické spotřebiče před nebezpečným přepětím.

• Chrání cenné přístroje před přepětím s maximálním 
svodným proudem ve výši do 13.500 A.

• Velmi stabilně konstruovaná zásuvková lišta 
zrázuvzdorného polykarbonátu.

• Zvláštnost: vstup kabelu je umístěn proti vypínači, díky 
tomu praktická obsluha např. pod psacím stolem.

• Rozestupy umožňují provoz síťových zdrojů (adaptérů).
• Pryžové nožky brání uklouznutí.
• Perfektní montážní možnosti umístěné otvory pro 

šrouby pro snadné připevnění, např. ke zdi.

• Díky praktickému závěsu lze připevnit také na stěnu.
• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a 

vypínat dvoupólově.
• Pojistkový automat 16 A.
• Zásuvky sochranným kontaktem pootočené o 45°, i pro 

úhlové vidlice.
• Zásuvka s dětskou pojistkou.

Super-Solid 13.500 A Extension Socket With Surge Protection
Extremely sturdy extension socket protects valuable electrical equipment against dangerous surges.
122

• Protects expensive devices from overloads with a max. 
surge current of up to 13.500 A.

• Extremely sturdily constructed extension socket made 
from highly break-resistant polycarbonate.

• Special feature: cable output is fitted opposite the 
switch for easy use, e.g. when placed under a desk.

• The distance between the sockets allows the use of 
large charger units.

• Rubber pads prevent extension socket from slipping.
• Perfect mounting option located screw holes for easy 

fixing, e.g. to the wall.

• With practical hanging facility.
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• 16 A fuse.
• Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular 

plugs.
• Childproof socket.

Chráněný design.  / Design protected. 

13.500 A

PR
OTECTION

MOUNTABLE

MONTIERBAR

Standard

Super Solid
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Přepěťová ochrana / Overvoltage / Surge Protection

  

Položka č. / Product number 1153904314 1153954314

barcode / EAN-Code 4007123091744 4007123091720

Délka kabelu / Cable length 1,5 m 1,5 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 4 ks / Pcs. 4 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A 16 A

Barva / Colour antracit / anthracite pc šedá / grey

Eco-Line 13.500 A Zásuvková lišta s ochranou proti přepětí
• Chrání cenné přístroje před přepětím s maximálním 

svodným proudem ve výši do 13.500 A.
• S kontrolka funkce.

• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a 
vypínat dvoupólově.

• Zásuvek sdětskou pojistkou sprakticky pootočené o 45°.

Eco-Line 13.500 A Extension Socket with Surge Protection
119

• Protects expensive devices from overloads with a max. 
surge current of up to 13.500 A.

• Light indicating surge protection is active.

• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• Childproof sockets in a practical 45° arrangement.

Chráněný design.  / Design protected. 

13.500 A

PR
OTECTION

  

 

Položka č. / Product number 1506951

barcode / EAN-Code 3281855069511

BJ / UP 2

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Barva / Colour stříbrná / silver

Adaptér pro přepěťovou ochranu Primera-Line 13.500 A
• Výkonná přepěťová ochrana z plynové bleskojistky a 

varistorů z oxidů kovů s tepelným jištěním.
• Chrání Vaše spotřebiče před přepětím v elektrické síti s 

maximálním svodovým proudem až do 13.500 A.
• Chrání fázi, nulový a ochranný vodič.

• Kontrolka pro ochrannou funkci 230 V.
• Zatížitelné až do 16 A/3680 W.
• Zásuvka s dětskou pojistkou.

Primera-Line 13.500 A Surge Protected Adapter
18

• Efficient surge protection made from gas discharge 
tube and metal oxide varistors with thermal fuse.

• Protects electrical appliances against surges with a 
max. up to 13.500 A.

• Protects phase, neutral- and the protective earth.

• Indicator for the protective function.
• Max. loading of 16 A/3680 W.
• Childproof socket.

13.500 A

PR
OTECTION
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Zásuvkové lišty / Multi-way extensions

Premium-Alu-Line zásuvková lišta Premium-Alu-Line Extension Socket
s USB-nabíječkou With USB-Charger

• Tvarově pěkný, nadčasový, stabilní plášť zhliníku sodolným, matně eloxovaným 
povrchem.

• Extra robustní stabilita.
• Přebytečný kabel zůstává v zásobníku.
• Zásuvky sochranným kontaktem pootočené o 45°, i pro úhlové vidlice.
• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a vypínat dvoupólově.
• Díky praktickému závěsu lze připevnit také na stěnu.
• 2 zásuvky pro nabíječku USB.
• Nabíjecí proud 3100 mA pro rychlé nabíjení.
• Zásuvky s dětskou ochranou.

• Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-
finished surfaces.

• Extra robustness.
• Excess cable can be wound around the housing.
• Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• With practical hanging facility.
• 2 USB-charging units.
• Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
• Childproof sockets.

 

Položka č. / Product number 1391004516

barcode / EAN-Code 4007123300099

Délka kabelu / Cable length 3 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5

Obal / Packaging Páska / Banderole

Počet zásuvek zapínatelných / Socket outlets 
switchable

6 ks / Pcs.

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 6 ks / Pcs.

Počet USB nabíjecích zdířek / USB-charging units 2 ks / Pcs.

Barva / Colour černá, stříbrná / black, silver

3 m 3.100 mA
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Zásuvkové lišty / Multi-way extensions

Premium-Alu-Line Zásuvková lišta Premium-Alu-Line Extension Socket
K síťovému připojení video přístrojů a zařízení výpočetní techniky jako např. PC, 
tiskáren, modemů, audio/video apod. v oblasti průmyslu, v řemeslné i privátní 
sféře.

For connection of data processing/Video/HiFi equipment and other appliances, 
e.g. PC, printer, modem, etc. for industrial, trade and private use.

• Tvarově pěkný, nadčasový, stabilní plášť zhliníku sodolným, matně eloxovaným 
povrchem.

• Extra robustní stabilita.
• Přebytečný kabel zůstává v zásobníku.
• Zásuvky sochranným kontaktem pootočené o 45°, i pro úhlové vidlice.
• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a vypínat dvoupólově.
• Díky praktickému závěsu lze připevnit také na stěnu.
• Zásuvky s dětskou ochranou.

• Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-
finished surfaces.

• Extra robustness.
• Excess cable can be wound around the housing.
• Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• With practical hanging facility.
• Childproof sockets.

 

Položka č. / Product number 1391001014

barcode / EAN-Code 4007123144815

Délka kabelu / Cable length 1,8 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 4 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current 
carrying capacity

16 A

Barva / Colour černá, stříbrná / black, silver
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Zásuvkové lišty / Multi-way extensions

Alu-Office-Line Zásuvková lišta Alu-Office-Line Extension Socket
Ke komfortnímu připojení výpočetní techniky / video a audiozařízení s různými 
spotřebiči přímo na psacím stole.

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with 
different appliances on the desk.

• Tvarově pěkný, nadčasový design v provedení desktop z hliníku s odolným, matně 
eloxovaným povrchem.

• Promyšlené vedení kabelu a komfortní obsluha.
• Pohodlné zasunutí do zásuvek a spínání spotřebičů přímo na stole.
• Zásuvky sochranným kontaktem pootočené o 45°, i pro úhlové vidlice.
• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a vypínat dvoupólově.
• Zásuvky s dětskou ochranou.

• Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt-
finished surface.

• Conceived cable routing and easy operation.
• Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
• Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• Childproof sockets.

 

Položka č. / Product number 1394001416

barcode / EAN-Code 3281850014165

Délka kabelu / Cable length 3 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5

Obal / Packaging Barevné displeje-balení / Colourful display-packaging

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 6 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Barva / Colour černá, stříbrná / black, silver

3 m

Premium-Line zásuvková lišta s USB-nabíječkou Premium-Line Extension Socket With USB-charge
4 násobná černá 3m H05VV-F 3G1,5 *FR*. 4-way black 3m H05VV-F 3G1.5 *FR*

• Stabilní, esteticky tvarované kompaktní lišty z vysoce pevného speciálního plastu. 
• Elegantní, štíhlý, nekonečný, velmi kvalitní design. 
• Zásuvky sochranným kontaktem pootočené o 45°, i pro úhlové vidlice. 
• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a vypínat dvoupólově. 
• 2 zásuvky pro nabíječku USB. 
• Nabíjecí proud 3100 mA pro rychlé nabíjení.

• Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special 
plastic material. 

• Elegant, sleek, timeless, high-quality design. 
• Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs. 
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch. 
• 2 USB-charging units. 
• Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
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Zásuvkové lišty / Multi-way extensions

Premium-Line Zásuvková lišta Premium-Line Extension Socket
• Stabilní, esteticky tvarované kompaktní lišty z vysoce pevného speciálního plastu.
• Zásuvky sochranným kontaktem pootočené o 45°, i pro úhlové vidlice.
• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a vypínat dvoupólově.
• Praktické uložení kabelu.
• Díky praktickému závěsu lze připevnit také na stěnu.
• S dětskou pojistkou.

• Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special 
plastic material.

• Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• With option to wind the cable around the rail for storage.
• With practical hanging facility.
• With childproof sockets.

Chráněný design.  / Design protected. 

 

Položka č. / Product number 6221016 6551016 6111016 6111018 6111010

barcode / EAN-Code 4007123121984 4007123122042 4007123121991 4007123030040 4007123054602

Délka kabelu / Cable length 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5

Obal / Packaging Páska / Banderole Páska / Banderole Páska / Banderole Páska / Banderole Páska / Banderole

Počet zásuvek zapínatelných / Socket outlets 
switchable

6 ks / Pcs. 6 ks / Pcs. 6 ks / Pcs. 8 ks / Pcs. 10 ks / Pcs.

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 6 ks / Pcs. 6 ks / Pcs. 6 ks / Pcs. 8 ks / Pcs. 10 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A

Barva / Colour bílá / white světle šedá / light grey černá / black černá / black černá / black

S odrušovacím filtrem / With interference 
suppressor filter

ne / No ne / No ne / No ne / No ne / No

3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

Položka č. / Product number 1951141602

barcode / EAN-Code 4007123303472

Délka kabelu / Cable length 3 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5

Obal / Packaging Barevné displeje-balení / Colourful display-packaging

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 4 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Barva / Colour černá / black

3 m
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Zásuvkové lišty / Multi-way extensions

Primera-Line Zásuvková lišta Primera-Line Extension Socket
Designová zásuvková lišta schytrými funkcemi. The design multiple sockets with clever features.

• S kabelovou sponou ke smotání nadbytečného kabelu.
• Výstup kabelu je možný variabilně na obou stranách.
• Komfortní rozestupy zásuvek.
• S oky kmontáži na stěnu.
• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a vypínat dvoupólově.
• Zásuvky s dětskou ochranou.

• With cable clip for the storage of surplus cable.
• Option of variable cable output on both sides.
• Convenient spacing of the sockets.
• With mounting facilities for wall installation.
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• Childproof sockets.

Položka č. / Product number 1153391128 1153391120

barcode / EAN-Code 4007123183852 4007123183838

Délka kabelu / Cable length 2 m 2 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5

Obal / Packaging Páska / Banderole Páska / Banderole

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 8 ks / Pcs. 10 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A 16 A

Barva / Colour stříbrná / silver stříbrná / silver

MOUNTABLE

MONTIERBAR
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Zásuvkové lišty / Multi-way extensions

Bremounta Zásuvková lišta Bremounta Extension Socket
• Tvarově pěkný design.
• Zásuvky jsou uspořádány s pootočením o 90°.
• Nejlépe vhodné kpřipojení úhlových vidlic.
• Rozestupy umožňují provoz síťových zdrojů (adaptérů).
• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a vypínat dvoupólově.
• Perfektní montážní možnosti umístěné otvory pro šrouby pro snadné připevnění, 

např. ke zdi.
• Zásuvky s dětskou ochranou.

• Elegant design.
• With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
• Most suitable for use with angled plugs.
• The distance between the sockets allows the use of large charger units.
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
• Childproof sockets.

 
 
 

90°

3 m

Položka č. / Product number 1150651124 1150651024 1150651014 1150651326 1150651316 1150651026

barcode / EAN-Code 3281856511248 3281856510241 3281856510142 3281856513266 3281856513167 3281856510265

Délka kabelu / Cable length 1,5 m Bez kabelu / Without cable Bez kabelu / Without cable 3 m 3 m Bez kabelu / Without cable

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 - - H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 -

Obal / Packaging Smršťovací fólie / Shrinking foil

Celkový počet zásuvek / Socket outlets 
total

4 ks / Pcs. 4 ks / Pcs. 4 ks / Pcs. 6 ks / Pcs. 6 ks / Pcs. 6 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current 
carrying capacity

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A

Barva / Colour bílá / white bílá / white černá / black bílá / white černá / black bílá / white

3 m

POWER - QUICK TO MOUNT

POWER -  
RYCHLÁ MONTÁŽ

SCREW HOLES FOR EASY ASSEMBLY

OTVORY PRO ŠROUBY PRO JEDNODUCHOU 
MONTÁŽ NA PEVNO.
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Zásuvkové lišty / Multi-way extensions

Ecolor Zásuvková lišta Ecolor Extension Socket
• Elegantní, štíhlý, nekonečný, velmi kvalitní design.
• Leštěný povrch.
• Zásuvky sochranným kontaktem pootočené o 45°, i pro úhlové vidlice.
• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a vypínat dvoupólově.
• Zásuvky s dětskou ochranou.

• Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
• Polished surface.
• Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• Childproof sockets.

 

Položka č. / Product number 1153231070 1153251070

barcode / EAN-Code 3281852310708 3281852510702

Délka kabelu / Cable length 1,5 m 1,5 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,0 H05VV-F 3G1,0

Obal / Packaging Smršťovací fólie / Shrinking foil Smršťovací fólie / Shrinking foil

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 3 ks / Pcs. 5 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A 16 A

Barva / Colour černá, červená / black, red černá, červená / black, red

FANCY. COMPACT. STYLISH.

HEZKÉ. KOMPAKTNÍ. 
STYLOVÉ.

ATTRACTIVE APPEARANCE - ELEGANT  
TIMELESS DESIGN

PĚKNÝ VZHLED - ELEGANTNÍ, NADČASOVÝ DESIGN.
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Zásuvkové lišty / Multi-way extensions

Eco-Line Zásuvková lišta s vypínačem Eco-Line Extension Socket With Switch
• Standardní zásuvková lišta vpříjemných barvách a vynikající kvalitě.
• Zešikma orientované zásuvky pro pohodlné zasunutí úhlových vidlic.
• Prosvětlený bezpečnostní vypínač, který lze zapínat a vypínat dvoupólově.
• Zásuvky s dětskou ochranou.

• Standard extension socket in attractive colours and of exceptional quality.
• The well positioned sockets enable you to connect angular plugs.
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• Childproof sockets.

Položka č. / Product number 1152301010 1152311323 1152311523 1152311324 1152311524 1152311325 1152311525 1159551 1159501

barcode / EAN-Code 4007123299836 4007123303724 4007123303731 4007123303748 4007123303755 4007123303762 4007123303779 4007123122257 4007123122288

Délka kabelu / Cable length 1,5 m 3,0 m 5,0 m 3,0 m 5,0 m 3,0 m 5,0 m 1,5 m 1,5 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,0 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,0 H05VV-F 3G1,0

Počet zásuvek zapínatelných / 
Socket outlets switchable

3 ks / Pcs. 3 ks / Pcs. 3 ks / Pcs. 4 ks / Pcs. 4 ks / Pcs. 5 ks / Pcs. 5 ks / Pcs. 6 ks / Pcs. 6 ks / Pcs.

Celkový počet zásuvek / Socket 
outlets total

3 ks / Pcs. 3 ks / Pcs. 3 ks / Pcs. 4 ks / Pcs. 4 ks / Pcs. 5 ks / Pcs. 5 ks / Pcs. 6 ks / Pcs. 6 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. 
current carrying capacity

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A

Barva / Colour černá / black bílá / white bílá / white bílá / white bílá / white bílá / white bílá / white světle šedá / light 
grey

černá / black

3 m 3 m 3 m5 m 5 m 5 m
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Zásuvkové lišty / Multi-way extensions

Eco-Line Zásuvková lišta Eco-Line Extension Socket
• Standardní zásuvková lišta vpříjemných barvách a vynikající kvalitě.
• Zešikma orientované zásuvky pro pohodlné zasunutí úhlových vidlic.
• Zásuvky s dětskou ochranou.

• Standard extension socket in attractive colours and of exceptional quality.
• The well positioned sockets enable you to connect angular plugs.
• Childproof sockets.

Položka č. / Product number 1158621 1157451 1152311303 1152311503 1152311304 1152311504 1152311305 1152311505 1159401

barcode / EAN-Code 4007123122240 4007123122202 4007123303670 4007123303687 4007123303694 4007123303700 4007123303786 4007123303717 4007123122318

Délka kabelu / Cable length 1,5 m 1,5 m 3,0 m 5,0 m 3,0 m 5,0 m 3,0 m 5,0 m 1,5 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,0 H05VV-F 3G1,0 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,0

Celkový počet zásuvek / Socket 
outlets total

3 ks / Pcs. 3 ks / Pcs. 3 ks / Pcs. 3 ks / Pcs. 4 ks / Pcs. 4 ks / Pcs. 5 ks / Pcs. 5 ks / Pcs. 6 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. 
current carrying capacity

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A

Barva / Colour černá / black šedá / grey bílá / white bílá / white bílá / white bílá / white bílá / white bílá / white černá / black

3 m 3 m 3 m5 m 5 m 5 m
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Zásuvkové lišty / Multi-way extensions

  

 
 

Položka č. / Product number 1396201013

barcode / EAN-Code 3281852010134

Délka kabelu / Cable length 2 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 3 ks / Pcs.

Počet USB nabíjecích zdířek / USB-charging units 2 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Barva / Colour stříbrná, černá / silver, black

Tower Power s USB-nabíječkou zásuvková lišta na stůl
Zasunovací stolní zásuvka k fixní montáži. Integruje se decentně na povrch stolu. Vhodná na pracoviště, do 
kuchyně, domácí dílny atd.

• Zásuvky 2kolíkové se zemnícím vodičem  
2P + T 16 A / 230 V ~.

• Zásuvky sochranným kontaktem pootočené o 45°.
• Inovovaná stolní zásuvka pro flexibilní úpravu 

pracoviště.
• Kompletní zasunutí do desky stolu.
• Úzký design.
• Robustní hliníkové pouzdro s hezkým tvarem.

• 2 zásuvky pro nabíječku USB.
• Nabíjecí proud 2100 mA pro rychlé nabíjení.
• Zobrazení funkcí.
• Snadná, rychlá montáž, Ø - otvor 60 mm.

Tower Power Pop-Up Extension Socket with USB-Charger
Retractable desk outlet for permanent installation. Installs flush with the desktop. 
 Suitable for office, kitchen, workshop, etc.
115

• Earthed sockets in a 45° arrangement.
• Innovative desk outlet for flexible workspace design.
• Retracts completely into the desktop.
• Slim design.
• Stylish and robust aluminium housing.

• 2 USB-charging units.
• Total charging amperage of max. 2100 mA for quick 

reload.
• Power indicator.
• Quick and easy to install, 60 mm bore diameter.

RETRACTABLE

VE
RSENKBAR ø 60

mm 2.100 mA
2x

45°
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Zásuvky pro rozšíření stolního počítače / Desktop Extension Sockets

  

 

Položka č. / Product number 1396201003

barcode / EAN-Code 3281852010035

Délka kabelu / Cable length 2 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 3 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Barva / Colour stříbrná, černá / silver, black

Tower Power stolní lišta se zásuvkami
Zasunovací stolní zásuvka k fixní montáži. Integruje se decentně na povrch stolu. Vhodná na pracoviště, do 
kuchyně, domácí dílny atd.

• Zásuvky 2kolíkové se zemnícím vodičem  
2P + T 16 A / 230 V ~.

• Zásuvky sochranným kontaktem pootočené o 45°.
• Inovovaná stolní zásuvka pro flexibilní úpravu 

pracoviště.
• Kompletní zasunutí do desky stolu.

• Úzký design.
• Robustní hliníkové pouzdro s hezkým tvarem.
• Snadná, rychlá montáž, Ø - otvor 60 mm.

Tower Power Pop-Up Extension Socket
Retractable desk outlet for permanent installation. Installs flush with the desktop. 
 Suitable for office, kitchen, workshop, etc.
98

• Earthed sockets in a 45° arrangement.
• Innovative desk outlet for flexible workspace design.
• Retracts completely into the desktop.

• Slim design.
• Stylish and robust aluminium housing.
• Quick and easy to install, 60 mm bore diameter.

RETRACTABLE

VE
RSENKBAR ø 60

mm
45°
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Sady dálkového ovládání / Remote Control Sets

  

 

Položka č. / Product number 1507031

barcode / EAN-Code 3281855070319

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Počet baterií / Number of batteries 1 ks / Pcs.

Baterie typ / Battery type CR 2032

Rádiová frekvence / Radio frequency 433 MHz

Rádiový dosah / Wireless range 25 m

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

4,35 A

Barva / Colour černá / black

Comfort-Line dálkově spínaný set RC CE1 0201 IP 44
• 2 adaptéry zásuvek s rádiovým přístrojem pro oblast 

exteriéru IP 44.
• Zásuvky 2P + T 16 A / 230 V.
• Spínací výkon 1 000 wattů.
• Dosah až 25 metrů (frekvence 433,92 MHz).
• Obrázek spínacích stavů na přijímači, také s manuální 

obsluhou.

• Snadné a flexibilní používání díky samočinně naučenému 
kódování.

• Zajištěné proti poruše pomocí více než 65.000 různých 
kódů.

• Trvalé uložení kódování také při delším výpadku proudu.
• Ruční vysílač se 4 kanály k univerzálnímu řízení 

jednotlivých nebo také vícerých přijímačů současně.
• Včetně baterie 3 V (typu CR2032) pro ruční vysílač.

Comfort-Line Remote Control Set RC CE1 0201 IP 44
For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use outdoors.
112

• 2 Outlet adapter with wireless receiver for outdoors 
IP 44.

• Switching capacity 1,000 W.
• Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
• Switch position indicator on the receiver; can also be 

operated manually.

• Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
• Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
• Continuous storage of the coding even in the event of a 

longer power failure.
• 4-channel manual transmitter for simultaneous universal 

operation of individual or multiple receivers.
• 3 V battery (type CR2032) for remote control included.

IP 44 BATTERY

INCLUSIVE
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Sady dálkového ovládání / Remote Control Sets

  

 

Položka č. / Product number 1507041

barcode / EAN-Code 3281855070418

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Počet baterií / Number of batteries 1 ks / Pcs.

Baterie typ / Battery type CR 2032

Rádiová frekvence / Radio frequency 433 MHz

Rádiový dosah / Wireless range 25 m

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

4,35 A

Barva / Colour bílá / white

Sada funkčních spínačů RC CE1 3001 Comfort-Line
K pohodlnému zapínání a vypínání elektrických přístrojů a lamp až do 1000 W k používání v interiéru.

• 3 adaptéry zásuvek s rádiovým přístrojem pro oblast 
interiéru IP 20.

• Zásuvky 2P + T 16 A / 230 V.
• Spínací výkon 1 000 wattů.
• Dosah až 25 metrů (frekvence 433,92 MHz).
• Obrázek spínacích stavů na přijímači, také s manuální 

obsluhou.

• Snadné a flexibilní používání díky samočinně naučenému 
kódování.

• Zajištěné proti poruše pomocí více než 65.000 různých 
kódů.

• Trvalé uložení kódování také při delším výpadku proudu.
• Ruční vysílač se 4 kanály k univerzálnímu řízení 

jednotlivých nebo také vícerých přijímačů současně.
• Včetně baterie 3 V (typu CR2032) pro ruční vysílač.

Comfort-Line Remote Control Set RC CE1 3001 with Selflearning 
Coding
For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors.
131

• 3 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 
20.

• Switching capacity 1,000 W.
• Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
• Switch position indicator on the receiver; can also be 

operated manually.

• Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
• Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
• Continuous storage of the coding even in the event of a 

longer power failure.
• 4-channel manual transmitter for simultaneous universal 

operation of individual or multiple receivers.
• 3 V battery (type CR2032) for remote control included.

BATTERY

INCLUSIVE
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Sady dálkového ovládání / Remote Control Sets

  

 

Položka č. / Product number 1294120

barcode / EAN-Code 4007123631476

Počet baterií / Number of batteries 2 ks / Pcs.

Baterie typ / Battery type Mignon AA LR6

Technologie baterie / Battery technology Alkalická / Alkaline

Rádiová frekvence / Radio frequency 433 MHz

Rádiový dosah / Wireless range 25 m

Dálkově ovladatelné / Remotely 
controllable

ano / Yes

Barva / Colour bílá / white

Délka produktu / Length of product 6,00 cm

Šířka produktu / Width of product 7,00 cm

Výška produktu / Height of product 9,00 cm

WORKS WITH

Dálkově ovládaný radiátorový termostat FHT 433
• Úspora až 30 % nákladů na topení pomocí inteligentní 

regulace topení.
• Jednoduchá montáž bez nutnosti odpojení vody z 

topného systému.
• Snížení nebo nastavení komfortní teploty pomocí 

dálkového ovladače 433 MHz nebo nastavením App.

• Možnost nastavení týdenního programu podle 
individuálního požadavku teploty v obytném prostoru.

• Zařízení je použitelné pro všechny běžné ventily, včetně 
adapteru pro ventily Danfoss RA/RAV/RAVL.

• Včetně 2 standardních baterií typu AA.

Wireless Radiator Thermostat FHT 433
99

• Up to 30 % reduction in heating costs due to intelligent 
heating control.

• Simple assembly without draining the water from the 
heating system.

• Reduced temperature/comfort temperature can be set 
using the remote control or app.

• User-defined weekly program for customized 
temperature settings in the living areas.

• Fits on almost every heating valve, adapter for Danfoss 
valves RA/RAV/RAVL included.

• 2 standard AA batteries included.

433.92
MHz
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Týdenní časovač / Weekly Timer

  

 

Položka č. / Product number 1506464

barcode / EAN-Code 4007123164615

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Barva / Colour antracit / anthracite

Mechanický časový spínač MZ 44 IP 44
Pro použití ve venkovním prostředí. Chráněná proti stříkající vodě IP 44.

• Spínací hodiny denního času s 24hodinovým 
programem.

• S velkým průhledným ochranným krytem.
• 96 časových údajů pro zapnutí/vypnutí v jednom dni.

• Minimální časový spínací interval: 15 minut.
• Velmi jednoduchá obsluha.
• Zásuvka s dětskou pojistkou.

24 Hour Timer MZ 44 IP 44
Practical and suitable for outside use. Water-jet protected, IP 44.
88

• 24 hour programmable timer.
• With large, transparent protective cover.
• Up to 96 on/off switching times per day can be set.

• Shortest switching time: 15 minutes.
• Easy to set.
• Childproof socket.

IP 44
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Týdenní časovač / Weekly Timer

  

 

Položka č. / Product number 1506454

barcode / EAN-Code 4007123116751

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Barva / Colour antracit / anthracite

Mechanický časový spínač MZ 20
Cenově příznivé časové spínací hodiny s 24hodinovým programem.

• 96 časových údajů pro zapnutí/vypnutí v jednom dni.
• Minimální časový spínací interval: 15 minut.
• S indikací funkce pomocí LED.

• Velmi jednoduchá obsluha.
• Zásuvka s dětskou pojistkou.

24 Hour Manual Timer MZ 20
The competitively priced timer with 24-hour programme.
89

• Up to 96 on/off switching times per day can be set.
• Shortest switching time: 15 minutes.
• With LED operating indicator.

• Easy to set.
• Childproof socket.



JEDNODUŠE NAJÍT PERFEKTNÍ  
DOPROVOD NA CESTÁCH
Pomocí rychlé hledačky cestovních zástrček může zákazník jednoduše najít  
vhodnou cestovní zástrčku pro jeho cíl, 
už nikdy cestovat s nesprávným adaptérem.
Pro jednoznačné rozlišení má každý zástrčkový systém 
vlastní barvu. Grafika ukazuje, která cestovní zástrčka je zapotřebí  
pro používání přístrojů v jiné zemi 
s jiným systémem zástrček a zásuvek.
Každá cestovní zástrčka má číslo, 
ulehčující zákazníkům orientaci.

EASILY FIND THE PERFECT TRAVEL COMPANION
With the Travel Adapter Quickfinder your customers 
can easily find the right travel adapter for their next travel 
destination and will never again travel with the wrong adapter.

Every plug-in system is assigned its own colour so they can easily be told  
apart from each other. The graphic shows which travel adapter is needed  
to use device in another country with other plug-in systems.

Every travel adapter has a number on it that makes it 
easier for the customer to use.

Reisestecker
Schutzkontaktzu Britischem Stecksystem

Dieser Artikel ist leider vergriffen!
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POS-KARTIČKA 
přímo ukazuje, na kterém háku  
se cestovní zástrčka nachází.

POS GUIDE CARD 
Directly displays on which hook  
the travel adapter is hanging.

ČÍSLO ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU 
TAKÉ TOTO ČÍSLO SE NACHÁZÍ  
NA OBALU.

GUIDE SYSTEM NUMBER 
This number can also be found  
on the packaging.

„GRAFIKA OD/DO“ 
ukazuje, které systémy  
cestovní zástrčka spojuje.

„FROM/TO“ GRAPHIC 
Displays which plug-in systems  
the travel adapter connects.

Der Reisestecker Quickfinder kann über unseren Außendienstmitarbeiter angefordert werden. 
The Travel Adapter Quickfinder can be requested from ourfield service employees.

TRAVEL TIME IS THE BEST TIME.
DOBA CESTOVÁNÍ JE NEJHEZČÍ DOBOU.
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Cestovní adaptér / Travel Adapter

  

 

Položka č. / Product number 1508533

barcode / EAN-Code 4007123189717

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

13 A / 250 V

Barva / Colour černá / black

Cestovní adaptér ochranný kontakt/GB
Adaptér k připojení elektrických přístrojů s uzemněným systémem zástrček a zásuvek s ochranným 
kontaktem v zemích s britským systémem zástrček a zásuvek.

• Zástrčkový adaptér není měničem napětí ani frekvence.
• Zásuvka s dětskou pojistkou.

• Mit 13 A-Sicherung.

Travel Adapter Earthed/GB
Adapter enabling electrical equipment using an earthed socket system to be used in countries with the 
British plug system.
88

• This travel adapter is not a transformer or a frequency 
converter.

• Childproof socket.

• With 13 A fuse.

  

Položka č. / Product number 1508160

barcode / EAN-Code 4007123610235

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

10 A

Barva / Colour černá / black

Sada cestovních vidlic
7 vidlic pro více než 150 zemí na celém světě. Bezpečná a univerzální síťová redukce pro připojování 
elektrických spotřebičů s německým systémem zásuvek do zásuvek v zahraničí s jiným systémem.

• Velmi snadná obsluha, bezpečné použití.
• S uzemněnou zásuvkou.
• 7 zásuvných vložek.
• Zásuvka s dětskou pojistkou.

• S textilním sáčkem.
• Cestovní zásuvka není měnič napětí a frekvence.
• Mit 10 A-Sicherung.

Travel Plugs
7 versions for use in over 150 countries. Safe, universal mains adapter enabling electrical equipment with a 
European plug system to be plugged into other types of power point abroad.
75

• Easy and safe to use.
• With earthed socket outlet.
• Seven plug adapters.
• Childproof socket.

• Fabric assortment bag included.
• Travel plugs are not transformers or frequency converters.
• With 10 A fuse.
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Cestovní adaptér / Travel Adapter

  

 

Položka č. / Product number 1508440

barcode / EAN-Code 4007123644780

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

10 A / 250 V

Barva / Colour černá / black

Cestovní adaptér ochranný kontakt/Austrálie, Čína
Adaptér k připojení elektrických přístrojů s ochranným systémem zásuvek v zemích se systémy zásuvek, jako 
je Jižní Austrálie nebo Čína.

• Zástrčkový adaptér není měničem napětí ani frekvence.
• Mit 10 A-Sicherung.

• S dětskou pojistkou.

Travel Adapter Earthed/Australia, China
Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with Australia 
or China.
12

• This travel adapter is not a transformer or a frequency 
converter.

• With 10 A fuse.

• With childproof sockets.

  

 

Položka č. / Product number 1508460

barcode / EAN-Code 4007123566334

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A / 250 V

Barva / Colour černá / black

Cestovní adaptér ochranný kontakt/Jižní Afrika, Indie
Adaptér k připojení elektrických přístrojů s ochranným systémem zásuvek v zemích se systémy zásuvek, jako 
je Jižní Afrika nebo Indie.

• Zástrčkový adaptér není měničem napětí ani frekvence. • Zásuvka s dětskou pojistkou.

Travel Adapter Earthed/South Africa, India
Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with South 
African or India socket system.
15

• This travel adapter is not a transformer or a frequency 
converter.

• Childproof socket.
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Cestovní adaptér / Travel Adapter

  

 

Položka č. / Product number 1508550

barcode / EAN-Code 4007123561452

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

15 A / 125 V

Barva / Colour černá / black

Cestovní adaptér ochranný kontakt/USA
Adaptér k připojení elektrických přístrojů s uzemněným ochranným kontaktem zásuvek v zemích se systémy 
zásuvek, jak je USA.

• Zástrčkový adaptér není měničem napětí ani frekvence. • Zásuvka s dětskou pojistkou.

Travel Adapter Earthed/USA
Adapter enabling electrical equipment using an earthed plug system in countries like the USA which use an 
earthed socket system (3-pole).
89

• This travel adapter is not a transformer or a frequency 
converter.

• Childproof socket.

  

 
 

Položka č. / Product number 1508470

barcode / EAN-Code 4007123600915

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

10 A / 250 V

Barva / Colour černá / black

Cestovní adaptér ochranný kontakt/Itálie
Adaptér pro připojení elektrických spotřebičů s uzemněnými zástrčkovými systémy jako např. DE, NL, ES, PT, 
SE, FI, NO, GR, TR, AT ... v zemích s italským zástrčkovým systémem.

• Zástrčkový adaptér není měničem napětí ani frekvence.
• Zásuvka s dětskou pojistkou.

• Mit 10 A-Sicherung.

Travel Adapter Earthed/Italy
Adapter enabling electrical equipment using the earthed socket systems, e.g. DE, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, 
TR, AT ... to be used in countries using the italian systems.
91

• This travel adapter is not a transformer or a frequency 
converter.

• Childproof socket.

• With 10 A fuse.
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Cestovní adaptér / Travel Adapter

  

 

Položka č. / Product number 1508510

barcode / EAN-Code 4007123170715

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

10 A / 250 V

Barva / Colour černá / black

Cestovní adaptér Austrálie, Čína/ochranný kontakt
Adaptér k připojení elektrických přístrojů s uzemněným systémem zástrček a zásuvek Austrálie příp. Čína v 
zemích se systémem zástrček a zásuvek s ochranným kontaktem jako např. Německo, Francie, Belgie, Polsko, 
Nizozemí, Španělsko, Portugalsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Řecko, Turecko, Rakousko, …

• Zástrčkový adaptér není měničem napětí ani frekvence. • Mit 10 A-Sicherung.

Travel Adapter Australia, China/Earthed
Adapter enabling electrical equipment using the Australian or Chinese socket system to be used in countries 
using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...
12

• This travel adapter is not a transformer or a frequency 
converter.

• With 10 A fuse.

  

 

Položka č. / Product number 1508530

barcode / EAN-Code 4007123170739

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

13 A / 250 V

Barva / Colour černá / black

Cestovní adaptér GB/ochranný kontakt
Adaptér k připojení elektrických přístrojů s britským systémem zástrček a zásuvek v zemích se systémem 
zástrček a zásuvek s ochranným kontaktem jako např. Německo, Francie, Belgie, Polsko, Nizozemí, Španělsko, 
Portugalsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Řecko, Turecko, Rakousko, …

• Zástrčkový adaptér není měničem napětí ani frekvence. • Zásuvka s dětskou pojistkou.

Travel Adapter GB/Earthed
Adapter enabling electrical equipment using the British plug system to be used in countries using an earthed 
socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...
88

• This travel adapter is not a transformer or a frequency 
converter.

• Childproof socket.
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Cestovní adaptér / Travel Adapter

  

 

Položka č. / Product number 1508520

barcode / EAN-Code 4007123170722

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

15 A / 250 V

Barva / Colour černá / black

Cestovní adaptér USA, Japonsko/ochranný kontakt
Adaptér k připojení elektrických přístrojů s uzemněným systémem zástrček a zásuvek USA příp. Japonsko v 
zemích se systémem zástrček a zásuvek s ochranným kontaktem jako např. Německo, Francie, Belgie, Polsko, 
Nizozemí, Španělsko, Portugalsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Řecko, Turecko, Rakousko, …

• Zástrčkový adaptér není měničem napětí ani frekvence.

Travel Adapter USA, Japan/Earthed
Adapter enabling electrical equipment using the USA and Japanese earthed plug system to be used in 
countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...
96

• This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
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Cestovní adaptér / Travel Adapter

  

 
 
 

Položka č. / Product number 1508500010

barcode / EAN-Code 4007123645848

Obal / Packaging Balení v blistrech / Blister packaging

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

2,5 A / 250 V

Barva / Colour černá / black

Cestovní adaptér USA/Euro
Adaptér k připojení elektrických spotřebičů s 2pólovým systémem vidlic a zásuvek používaným v USA do 
systému euro vidlic a zásuvek s ochranným kontaktem, pro všechny evropské země kromě Velké Británie.

• Zástrčkový adaptér není měničem napětí ani frekvence. • Mit 2,5 A-Sicherung.

Travel Adapter USA/Euro
Adapter enabling electrical equipment using the 2-pin plug system in the USA to be used in countries using 
the Euro plug system. For all European countries except Great Britain.
86

• This travel adapter is not a transformer or a frequency 
converter.

• With 2.5 A fuse.
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Správa kabelů / Cable Management

  

 
 
 

Položka č. / Product number 1081590601 1081590602

barcode / EAN-Code 4007123181506 4007123181513

Obal / Packaging Polybag Polybag

Barva / Colour bílá / white šedá / grey

Délka produktu / Length of 
product

300,00 cm 300,00 cm

Sada ochranné hadice pro kabely
Uspořádá - sdruží - ochrání kabely

• Pouze několik sekund stačí, aby byl pořádek - kdykoliv 
použitelné pro domácnost a kancelář TV/VIDEO/HI-FI/
počítač atd.

• Kabely od počítače, tiskárny, telefonu atd. tvoří 
většinou zaprášenou změť kabelů vzadu pod stolem, 
nebezpečné osobám i bezpečnosti dat.

• Tyto hadice (husí krky) kabely řádně sdruží a uschovají.
• I uklízení je pak jednodušší.

Cable Set
72

• It just takes a couple of seconds to arrange - reusable 
for home and office, TV/HiFi/ Computer, etc

• The cables of the computer, printer, telefone, etc 
usually are located in the backside of the writing table 
and so dangerous for people and data safety.

• These tubes stow cables properly.
• Easier office cleaning.

  

Položka č. / Product number 1160550 1160650

barcode / EAN-Code 4007123172849 4007123172832

Barva / Colour šedá / grey šedá / grey

Délka produktu / Length of 
product

100,00 cm 100,00 cm

Šířka produktu / Width of product 4,80 cm 7,50 cm

Výška produktu / Height of 
product

1,20 cm 1,70 cm

Kabelová lišta
• Stabilní pochozí lišta z PVC.
• Spodní díl se třemi komorami.
• Dva připravené otvory k přišroubování lišty.

• Lze libovolně prodloužit.
• V PE pytlíku s jezdcem k pověšení.

Cable Protector
78

• Stable, tread-resistant PVC conduit.
• Bottom section has 3 chambers.
• 2 well-spaced holes for mounting the conduit.

• Extendable.
• In poly bag with tab for hanging.

3
m

ø 20
mm
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Správa kabelů / Cable Management

  

 

Položka č. / Product number 1164200100 1164210100 1164220100 1164230100 1164240100 1164250100 1164260100 1164270100

barcode / EAN-Code 4007123285372 4007123285389 4007123285396 4007123285402 4007123285419 4007123285426 4007123285433 4007123285440

BJ / UP 100 100 100 100 100 100 100 100

Dimenze / Dimension B = 2,5 mm x
 L = 100 mm

B = 2,5 mm x 
L = 100 mm

B = 3,6 mm x 
L = 100 mm

B = 3,6 mm x
 L = 100 mm

B = 4,8 mm x 
L = 200 mm

B = 4,8 mm x
 L = 200 mm

B = 4,8 mm x
 L = 300 mm

B = 4,8 mm x 
L = 300 mm

Barva / Colour bílá / white černá / black bílá / white černá / black bílá / white černá / black bílá / white černá / black

Kabelové spojky
• Rychlá aplikace se 100 % odolnost proti roztržení.
• Ideální k upevnění svázaného zboží.

• Upevňovací pásy s vnitřními vroubky k jednorázovému 
použití.

• Odolné proti teplu (krátkodobě) až do cca + 85° C, odolné 
proti chladu až do cca - 40° C.

Cable Ties
73

• Easy to apply and 100 % tearproof.
• Perfect to fix bundels.

• Positive-locking teeth for one-time use.
• Heat resistant to approx. + 85 °C, cold-resistant to 

approx. - 40 °C.

  

 
 

Položka č. / Product number 1164300100 1164310100

barcode / EAN-Code 4007123285471 4007123285488

BJ / UP 50 50

Dimenze / Dimension 50 x B = 3,6 mm x L = 100 mm
50 x B = 4,8 mm x L = 200 mm
50 x B = 4,8 mm x L = 300 mm

50 x B = 3,6 mm x L = 100 mm
50 x B = 4,8 mm x L = 200 mm
50 x B = 4,8 mm x L = 300 mm

Barva / Colour bílá / white černá / black

Znovu použitelný vazač kabelů
• Ideální k upevnění svázaného zboží.
• Lze je vícekrát použít.

• Odolný povětrnostním vlivům!

Reclosable Cable Tie
83

• Perfect to fix bundels.
• Reusable as often as required.

• Weather-proof!

150
Stk./Pcs.

B

L

B

L
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Správa kabelů / Cable Management

  

 
 
 

Položka č. / Product number 1164390100

barcode / EAN-Code 4007123285556

BJ / UP 50

Barva / Colour bílá / white

Délka produktu / Length of 
product

20 mm

Šířka produktu / Width of product 20 mm

Ø 8 mm

Kabelová svorka
• Samolepicí.
• K upevnění kulatých kabelů, vedení, trubek atd.

• Průměr až do max. 8 mm.

Cable Clip
73

• Self-adhesive.
• To fix round cables, lines, hoses, etc.

• For diameters up to a maximum of 8 mm.

  

 

Položka č. / Product number 1164370100

barcode / EAN-Code 4007123285532

Délka produktu / Length of 
product

19 mm

Šířka produktu / Width of product B.1 = 20 mm / B.2 = 4.8 mm

Barva / Colour bílá / white

Upevňovací patky pro kabelové spojky
• Samolepicí.
• Univerzálně použitelné.

• K upevnění kabelových spojek.

Mounting socket for cable tie
92

• Self-adhesive.
• For universal use.

• Perfect to hold cable ties.

20
Stk./Pcs.

20
Stk./Pcs.

20x20
mm

L

B.1

B.2

L

B

Ø
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Správa kabelů / Cable Management

  

 

Položka č. / Product number 1164420100

barcode / EAN-Code 4007123285587

BJ / UP 50

Délka produktu / Length of 
product

96 mm

Šířka produktu / Width of product 17 mm

Výška produktu / Height of 
product

15 mm

Pro / For 1.5 mm2

Svorkovnice
• S možností odřezání. • Neutrální barva.

Luster terminal
78

• Can be cut off. • Available in neutral colour.

  

 

Položka č. / Product number 1164400100 1164410100

barcode / EAN-Code 4007123285563 4007123285570

Aplikace / Application 7 - 10 mm 10 - 14 mm

Kabelové svorky s hřebíky
• S nasunutým hřebíkem.
• Délka hřebíků cca 25 mm.

• Rychlé upevnění rozvodů téměř ve všech prostorech.

Nailing Clips
76

• With plugged-in nail.
• Appr. nail length of 25 mm.

• Quick fastening of cables and lines almost everywhere.

50
Stk./Pcs.

2
Stk./Pcs.

L

B

H
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Brobusta® Kabelový buben
Brobusta® Cable Reel

Automatický box Electric 
Automatic Cable Reels

Kabelový box  
Cable box

51

52

Zásuvkové lišty
Multi-way extensions

WWW.BRENNENSTUHL.COM 49

Garant® Kabelový buben
Garant® Cable Reel 55

58

Prodlužovací kabely 
Extension Cables

Kabelový buben na zahradu
Garden Cable Reel

Super-Solid Kabelový buben
Super-Solid  Cable Reel

68

72

Distributoři energie 
Power Distributors 81

Konektory, zásuvky a zásuvky, montážní jednotky  
Plugs, Sockets & Socket Outlet Assembly Units 96
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Domácí kabelové cívky / Domestic Cable Reels

  

Položka č. / Product number 1093201 1093231

barcode / EAN-Code 4007123059379 4007123121250

Délka kabelu / Cable length 10 m 10 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic

KabelBarva / Cable colour černá / black černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP20 IP20

Barva / Colour černá / black modrý / blue

Vario-Line box s kabely
• Rázuvzdorný korpus z kvalitního plastu.
• Ergonomicky tvarované transportní madlo.
• Dobrá stabilita díky podstavci se dvěma nožkami.

• 4 zásuvky.
• S tepelnou pojistkou.
• Zásuvky s dětskou ochranou.

Vario-Line Cable Box
83

• Housing made of break-resistant plastic.
• Practical carrying handle.
• Twin feet ensure excellent stability.

• 4 earthed socket outlets.
• With safety cut-out.
• Childproof sockets.

  

Položka č. / Product number 1100501 1100531

barcode / EAN-Code 4007123050284 4007123057542

Délka kabelu / Cable length 3 m 3 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic

Barva / Colour černá / black erná-modrý / black-blue

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP20 IP20

Design box s kabely *CZ*
• Ochrana proti přehřátí, kontrolka při přehřátí a při 

přetížení.
• Superplochý - jen 6 cm. Korpus Ø = 18 cm.

Design Cable Box *CZ*
79

• Thermal cut-out protection, indicator shows 
overheating or overloading.

• Super plain, only 6 cm, Ø 18 cm.

• 

Obrázek se může lišit od originálního produktu / Picture may differ from original product
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Domácí kabelové cívky / Domestic Cable Reels  
Automatické kabelové navijáky / Automatic Cable Reels

  

Položka č. / Product number 1241031300 1241011300

barcode / EAN-Code 4007123284207 4007123286447

Délka kabelu / Cable length 10 m 20 m

Dodatečná délka kabelu / Additional cable 
length

1,5 m 1,5 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 H07RN-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Automatický box Electric *CZ*
• Automatické kabelové navijáky pro moderní zařízení 

pracoviště v řemeslné a průmyslové sféře.
• Robustní plastový korpus.
• Bezporuchové třecí kontakty.

• S tepelnou pojistkou.
• Pro nástěnnou i stropní montáž, výklopné.

Automatic-Box Electric *CZ*
85

• Automatic cable reels for modern workplace 
equipment in the craft and industrial sectors. 

• Robust plastic housing.
• Interference-free slinding-contact.

• With safety cut-out.
• For fitting on walls and ceilings.

Obrázek se může lišit od originálního produktu / Picture may differ from original product
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Kabelové navijáky CEE / Cable Reels CEE

  

 
 

Položka č. / Product number 1319201

barcode / EAN-Code 4007123120512

Délka kabelu / Cable length 30 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 5G4,0

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 380 mm

Brobusta® CEE 2 FI IP 44 Kabelový buben pro profesionální použití 
s vozíkem
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• Pojízdný na mimořádně stabilním stojanu, zhotoveném 
z ocelové trubky s práškovaným povrchem. Korpus 
bubnu ze speciální rázuvzdorné pryže.

• Se sklopnou kličkou pro pohodlné navíjení.
• 5-pólová CEE zástrčka 400 V/32 A, 

1 CEE 5-pólová zásuvka 400 V/32 A, 
1 CEE 5-pólová zásuvka 400 V/16 A, 
4 uzemněné zásuvky na 230 V, chráněné proti stříkající 
vodě.

• S 4pólovým bezpečnostním vypínáním a s ochranou proti 
přehřátí.

• FI proudový chránič 30 mA, 
1 pojistkový automat 400 V/16 A, 
1 pojistkový automat 230 V/16 A.

Brobusta® CEE 2 FI IP 44 Cable Reel on a Chassis for Site & 
Professional
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
139

• Heavy Duty reel, mounted to an extremely sturdy, 
powder-coated steel-tube frame. Reel body made from 
highly break-resistant, special rubber.

• With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
• CEE-plug 400 V/32 A 5-pole, 

1 CEE-socket 400 V/32 A 5-pole, 
1 CEE-socket 400 V/16 A 5-pole, 
3 water-jet protected sockets 230 V.

• With 4-pin safety cut-out and thermal overload 
protection.

• RCD circuit breaker 30 mA, 
automatic fuse 400 V/16 A 3-pole, 
automatic fuse 230 V/16 A.

ROBUST

SPECIAL

IP 44
FI-SAFETY
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Kabelové navijáky CEE / Cable Reels CEE

  
Brobusta® CEE 1 IP 44 Kabelový buben pro průmysl/stavěniště
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• Verze CEE, chráněné proti stříkající vodě.
• Mimořádně stabilní přenosný stojan s práškovaným 

povrchem. Korpus bubnu ze speciální rázuvzdorné 
pryže.

• CEE vidlice, 5pólová 400 V/16 A, přehazovač fází.

• 2 zásuvky 230 V se samozavíracími ochrannými víčky IP 
44.

• 1 zásuvka CEE 5pólová, 400 V/16 A.
• S 3pólovým bezpečnostním vypínáním a s ochranou proti 

přehřátí.

Brobusta® CEE 1 IP 44 Cable Reel for Site & Professional
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
123

• CEE-version, water-jet protected.
• Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated 

frame. Reel body made from highly break-resistant 
special rubber.

• CEE plug, 5-pole 400 V / 16 A, phase shifter.

• 2 x 230 V plugs with self-closing protective caps, IP 44.
• 1 CEE socket 5-pole, 400 V / 16 A.
• With 3-pin safety cut-out and thermal overload 

protection.

ROBUST

SPECIAL

IP 44

Položka č. / Product number 1316301

barcode / EAN-Code 4007123122455

Délka kabelu / Cable length 30 m

Typ kabelu / Cable designation AT-N07V3V3-F 5G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Bremaxx

KabelBarva / Cable colour oranžová / orange

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 320 mm

  

 
 
 

Položka č. / Product number 1319101

barcode / EAN-Code 4007123122479

Délka kabelu / Cable length 40 m

Typ kabelu / Cable designation AT-N07V3V3-F 5G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Bremaxx

KabelBarva / Cable colour oranžová / orange

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 380 mm

Brobusta® CEE 1 6/230 V IP 44 Kabelový buben
Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.

• Korpus bubnu ze speciálního plastu.
• CEE vidlice, 5pólová 400 V/16 A, přehazovač fází.

• 8 zásuvky 230 V se samozavíracími ochrannými víčky IP 
44.

• 1 zásuvka CEE 5pólová, 400 V/16 A.

Brobusta® CEE 1 6/230 V IP 44
Practical and suitable for outdoor use, IP 44.
92

• Reel body made of special break-resistant plastic.
• CEE plug, 5-pole 400 V / 16 A, phase shifter.

• 6 sockets 230 V, with self-closing claps, IP 44.
• 1 CEE socket 5-pole, 400 V / 16 A.

ROBUST

SPECIAL

IP 44
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Kabelové navijáky CEE / Cable Reels CEE

  
Brobusta® CEE 1 IP 44 Kabelový buben pro průmysl/stavěniště
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• Verze CEE, chráněné proti stříkající vodě.
• Korpus bubnu z ocelového plechu, pozinkované proti 

korozi, na mimořádně stabilním přenosném stojanu.
• CEE vidlice, 5pólová 400 V/16 A, přehazovač fází.

• 2 zásuvky 230 V se samozavíracími ochrannými víčky IP 
44.

• 1 zásuvka CEE 5pólová, 400 V/16 A.
• S 3pólovým bezpečnostním vypínáním a s ochranou proti 

přehřátí.

Brobusta® CEE 1 IP 44 Cable Reel for Site & Professional
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
123

• CEE-version, water-jet protected.
• Reel body made from rust-resistant and galvanised 

sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised 
steel tube frame.

• CEE plug, 5-pole 400 V / 16 A, phase shifter.

• 2 x 230 V plugs with self-closing protective caps, IP 44.
• 1 CEE socket 5-pole, 400 V / 16 A.
• With 3-pin safety cut-out and thermal overload 

protection.

ROBUST

SPECIAL

IP 44

  
Brobusta® CEE 2 IP 44 Kabelový buben pro průmysl/stavěniště
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• Verze CEE, chráněné proti stříkající vodě.
• Korpus bubnu z ocelového plechu, pozinkované proti 

korozi, na mimořádně stabilním přenosném stojanu.
• CEE vidlice, 5pólová 400 V/16 A, přehazovač fází.

• 1 zásuvky 230 V se samozavíracími ochrannými víčky IP 
44.

• 2 zásuvky CEE 5pólová, 400 V/16 A.
• S 3pólovým bezpečnostním vypínáním a s ochranou proti 

přehřátí.

Brobusta® CEE 2 IP 44 Cable Reel For Site & Industry
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
119

• CEE-version, water-jet protected.
• Reel body made from rust-resistant and galvanised 

sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised 
steel tube frame.

• CEE plug, 5-pole 400 V / 16 A, phase shifter.

• 1 230 V sockets with IP 44 self-closing protective caps.
• 2 CEE-sockets 5-pole, 400 V/16 A.
• With 3-pin safety cut-out and thermal overload 

protection.

ROBUST

SPECIAL

IP 44

Položka č. / Product number 1315501

barcode / EAN-Code 4007123122417

Délka kabelu / Cable length 25 m

Typ kabelu / Cable designation AT-N07V3V3-F 5G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Bremaxx

KabelBarva / Cable colour oranžová / orange

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 320 mm

Položka č. / Product number 1314801

barcode / EAN-Code 4007123122394

Délka kabelu / Cable length 30 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 5G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 320 mm
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Položka č. / Product number 1194611

barcode / EAN-Code 4007123121908

Délka kabelu / Cable length 25 m

Typ kabelu / Cable designation AT-N07V3V3-F 5G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Bremaxx

KabelBarva / Cable colour oranžová / orange

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 320 mm

Garant® SK CEE IP 44 Kabelový buben
Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.

• Korpus bubnu z ocelového plechu, pozinkované proti 
korozi, na mimořádně stabilním přenosném stojanu.

• Ergonomické madlo s osou pro perfektní vedení kabelu 
při navíjení a odvíjení.

• Ochrana proti přehřátí, kontrolka při přehřátí a při 
přetížení.

• Vidlice CEE, 5pólová 400 V/16 A.
• 2 zásuvky 230 V se samozavíracími ochrannými víčky IP 

44.
• 1 zásuvka CEE 5pólová, 400 V/16 A.

Garant® SK CEE IP 44 Cable Reel
94

• Reel body made from rust-resistant and galvanised 
sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised 
steel tube frame.

• Ergonomic cable guide handle for perfect cable-
management during winding.

• Thermal cut-out protection, indicator shows 
overheating or overloading.

• CEE-plug 5-pole 400 V/16 A.
• 2 x 230 V plugs with self-closing protective caps, IP 44.
• 1 CEE socket 5-pole, 400 V / 16 A.

ROBUST

SPECIAL

IP 44
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Položka č. / Product number 1182721525

barcode / EAN-Code 4007123293520

Délka kabelu / Cable length 25 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 5G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 320 mm

Garant® ST CEE 1 IP 44 Kabelový buben
Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.

• Korpus bubnu ze speciálního plastu na pozinkovaném 
přenosném stojanu.

• Ergonomické madlo s osou pro perfektní vedení kabelu 
při navíjení a odvíjení.

• S 3pólovým bezpečnostním vypínáním a s ochranou 
proti přehřátí.

• Vidlice CEE, 5pólová 400 V/16 A.
• 2 zásuvky 230 V/16 A, se samozavíracími ochrannými 

víčky, IP 44.
• 1 zásuvka CEE 5pólová, 400 V/16 A.

Garant® ST CEE 1 IP 44 Cable Reel
96

• Reel body made from special plastic fitted to a 
galvanised steel tube frame.

• Ergonomic cable guide handle for perfect cable-
management during winding.

• With 3-pin safety cut-out and thermal overload 
protection.

• CEE-plug 5-pole 400 V/16 A.
• 2 230 V / 16 A sockets, with self-closing protective caps, 

IP 44.
• 1 CEE socket 5-pole, 400 V / 16 A.

ROBUST

SPECIAL

IP 44
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Brobusta® ST IP 44 Kabelový buben pro průmysl/stavěniště
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• Mimořádně stabilní přenosný stojan s práškovaným 
povrchem. Korpus bubnu ze speciální rázuvzdorné 
pryže.

• Pryžová vidlice, 4 zásuvky se samozavíracími 
ochrannými víčky.

• S 3pólovým bezpečnostním vypínáním a s ochranou proti 
přehřátí.

Brobusta® ST IP 44 Cable drum for industry/construction sites
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
81

• Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated 
frame. Reel body made from highly break-resistant 
special rubber.

• Rubber plug, 3 plugs with self-closing caps.

• With 3-pin safety cut-out and thermal overload 
protection.

  
Brobusta® ST + Bretec® IP 44 Kabelový buben pro podnikatele/
stavěniště
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• S komfortem otočného kontaktu Bretec® pro racionální 
práci.

• Mimořádně stabilní přenosný stojan s práškovaným 
povrchem. Korpus bubnu ze speciální rázuvzdorné 
pryže.

• Pryžová vidlice, 4 zásuvky se samozavíracími 
ochrannými víčky.

• Ochrana proti přehřátí, kontrolka při přehřátí a při 
přetížení.

• V barevném kartonovém balení.

Brobusta® ST + Bretec® IP 44 Cable drum for construction site
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
91

• With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for 
comfortable working.

• Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated 
frame. Reel body made from highly break-resistant 
special rubber.

• Rubber plug, 3 plugs with self-closing caps.

• Thermal cut-out protection, indicator shows overheating 
or overloading.

• In colourful display-packaging.

BRETEC®

BRETEC ®

ROBUST

SPECIAL

IP 44

ROBUST

SPECIAL

IP 44

Položka č. / Product number 1313421 1317601

barcode / EAN-Code 4007123146260 4007123144211

Délka kabelu / Cable length 25 m 50 m

Typ kabelu / Cable designation AT-N07V3V3-F 3G1,5 AT-N07V3V3-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality Bremaxx Bremaxx

KabelBarva / Cable colour oranžová / orange oranžová / orange

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44 IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 240 mm 320 mm

Položka č. / Product number 1319011

barcode / EAN-Code 4007123144259

Délka kabelu / Cable length 50 m

Typ kabelu / Cable designation AT-N07V3V3-F 3G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Bremaxx

KabelBarva / Cable colour oranžová / orange

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 380 mm
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Super-Solid S Bretec® IP 44 průmyslových/stavebních kabelových 
bubnů
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• S komfortem otočného kontaktu Bretec® pro racionální 
práci.

• Extra stabilní podstavec z ocelových trubek s novou, 
exkluzivně zajištěnou stabilitou.

• Neobyčejně robustní držadlo na nošení s komfortním 
vedením kabelu.

• Korpus bubnu z ocelového plechu, pozinkované proti 
korozi, na mimořádně stabilním přenosném stojanu.

• 4 zásuvky s ochranným kontaktem chráněné proti 
stříkající vodě, se samozavíracími ochrannými víčky.

• Ochrana proti přehřátí, kontrolka při přehřátí a při 
přetížení.

Super-Solid S Bretec® IP 44 Cable Reel For Site & Professional
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
129

• With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for 
comfortable working.

• Extra stable, shock-absorbing steel tube frame with 
galvanised steel tube, exclusive stability.

• Carry handle with comfortable cable guide 
management during winding.

• Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet 
steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube 
frame.

• 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-
closing protective caps.

• Thermal cut-out protection, indicator shows overheating 
or overloading.

BRETEC®

BRETEC ®

ROBUST

SPECIAL

IP 44

Položka č. / Product number 1309501122 1309501121

barcode / EAN-Code 4007123293070 4007123286812

Délka kabelu / Cable length 25 m 33 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 3G2,5 AT-N07V3V3-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene Bremaxx

KabelBarva / Cable colour černá / black žlutá / Yellow

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44 IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 290 mm 290 mm

  
Super-Solid Bretec® IP 44 Kabelový buben pro podnikatele/
stavěniště
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• Extra stabilní podstavec z ocelových trubek s novou, 
exkluzivně zajištěnou stabilitou.

• Neobyčejně robustní držadlo na nošení s komfortním 
vedením kabelu.

• Těleso bubnu ze speciální umělé hmoty se zesilujícími 
žebry.

• 4 zásuvky s ochranným kontaktem chráněné proti 
stříkající vodě, se samozavíracími ochrannými víčky.

• Ochrana proti přehřátí, kontrolka při přehřátí a při 
přetížení.

Super-Solid Bretec® IP 44 Cable drum for construction site 
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
88

• Extra stable, shock-absorbing steel tube frame with 
galvanised steel tube, exclusive stability.

• Carry handle with comfortable cable guide 
management during winding.

• Reel body made of special plastic with reinforced 
ribbed structure.

• 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-
closing protective caps.

• Thermal cut-out protection, indicator shows overheating 
or overloading.

ROBUST

SPECIAL

IP 44BRETEC®

BRETEC ®

Položka č. / Product number 1308911

barcode / EAN-Code 4007123286805

Délka kabelu / Cable length 25 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 3G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 290 mm
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Položka č. / Product number 1198321 1198341 1198531033 1193211 1198311

barcode / EAN-Code 4007123121090 4007123121113 4007123184712 4007123282159 4007123121083

Délka kabelu / Cable length 25 m 25 m 33 m 40 m -

Typ kabelu / Cable designation AT-N07V3V3-F 3G1,5 AT-N07V3V3-F 3G2,5 H05RR-F 3G1,5 AT-N07V3V3-F 3G2,5 -

Kvalita kabelu / Cable quality Bremaxx Bremaxx Pryž / Rubber Bremaxx -

KabelBarva / Cable colour oranžová / orange oranžová / orange černá / black oranžová / orange -

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 240 mm 290 mm 290 mm 320 mm 290 mm

Garant® SK IP 44 Kabelový buben
Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.

• Korpus bubnu z ocelového plechu, pozinkované proti 
korozi, na mimořádně stabilním přenosném stojanu.

• Ergonomické madlo s osou pro perfektní vedení kabelu 
při navíjení a odvíjení.

• Ochrana proti přehřátí, kontrolka při přehřátí a při 
přetížení.

• Pryžová vidlice, 4 zásuvky se samozavíracími ochrannými 
víčky.

Garant® SK IP 44 Cable Reel
9

• Reel body made from rust-resistant and galvanised 
sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised 
steel tube frame.

• Ergonomic cable guide handle for perfect cable-
management during winding.

• Thermal cut-out protection, indicator shows overheating 
or overloading.

• Rubber plug, 3 plugs with self-closing caps.

ROBUST

SPECIAL

IP 44

  

 
 

Položka č. / Product number 1198551 1198561 1198361 1198511

barcode / EAN-Code 4007123040865 4007123040872 4007123121038 4007123054329

Délka kabelu / Cable length 25 m 50 m 50 m -

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 AT-N07V3V3-F 3G1,5 -

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic Bremaxx -

KabelBarva / Cable colour černá / black černá / black oranžová / orange -

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP20 IP20 IP44 -

Průměr bubnu / Reel-Ø 240 mm 290 mm 290 mm 290 mm

Garant® SK Kabelový buben
• Korpus bubnu z ocelového plechu, pozinkované proti 

korozi, na mimořádně stabilním přenosném stojanu.
• Ergonomické madlo s osou pro perfektní vedení kabelu 

při navíjení a odvíjení.

• Ochrana proti přehřátí, kontrolka při přehřátí a při 
přetížení.

• Vidlice, 4 zásuvky se sklopnými víky.

Garant® SK Cable Reel
84

• Reel body made from rust-resistant and galvanised 
sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised 
steel tube frame.

• Ergonomic cable guide handle for perfect cable-
management during winding.

• Thermal cut-out protection, indicator shows overheating 
or overloading.

• Plug, 4 plugs with self-closing caps.
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Položka č. / Product number 1072731

barcode / EAN-Code 4007123183227

Délka kabelu / Cable length 10 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic

KabelBarva / Cable colour černá / black

Krytí (IP) / Degree of 
protection (IP)

IP20

Průměr bubnu / Reel-Ø 190 mm

Garant® SK 190 Kabelový buben
• Korpus bubnu z ocelového plechu, pozinkované proti 

korozi, na mimořádně stabilním přenosném stojanu.
• S tepelnou pojistkou.

• Lehký se snadnou manipulací - spousta kabelu na 
minimálním prostoru.

• Vidlice, 4 zásuvky se sklopnými víky.

Garant® SK 190 Cable Reel
88

• Reel body made from rust-resistant and galvanised 
sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised 
steel tube frame.

• With safety cut-out.

• Portable and light - lots of cable taking up little space.
• Plug, 4 plugs with self-closing caps.

  
Garant® ST + Bretec® Kabelový buben
• S komfortem otočného kontaktu Bretec® pro racionální 

práci.
• Korpus bubnu ze speciálního plastu na pozinkovaném 

přenosném stojanu.
• Ergonomické madlo s osou pro perfektní vedení kabelu 

při navíjení a odvíjení.

• Ochrana proti přehřátí, kontrolka při přehřátí a při 
přetížení.

• Vidlice, 4 zásuvky se sklopnými víky.

Garant® ST + Bretec® Cable Reel
94

• With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for 
comfortable working.

• Reel body made from special plastic fitted to a 
galvanised steel tube frame.

• Ergonomic cable guide handle for perfect cable-
management during winding.

• Thermal cut-out protection, indicator shows overheating 
or overloading.

• Plug, 4 plugs with self-closing caps.

BRETEC®

BRETEC ®

Položka č. / Product number 1208851

barcode / EAN-Code 4007123054169

Délka kabelu / Cable length 25 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic

KabelBarva / Cable colour červená / red

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP20

Průměr bubnu / Reel-Ø 240 mm



WWW.BRENNENSTUHL.COM 61

Kabelové navijáky / Cable Reels

  

 

Položka č. / Product number 1208181

barcode / EAN-Code 4007123121045

Délka kabelu / Cable length -

Typ kabelu / Cable designation -

Kvalita kabelu / Cable quality -

KabelBarva / Cable colour -

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 290 mm

Garant® ST IP 44 Kabelový buben
Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.

• Korpus bubnu ze speciálního plastu na pozinkovaném 
přenosném stojanu.

• Ergonomické madlo s osou pro perfektní vedení kabelu 
při navíjení a odvíjení.

• Ochrana proti přehřátí, kontrolka při přehřátí a při 
přetížení.

• Pryžová vidlice, 4 zásuvky se samozavíracími ochrannými 
víčky.

Garant® ST IP 44 Cable Reel
9

• Reel body made from special plastic fitted to a 
galvanised steel tube frame.

• Ergonomic cable guide handle for perfect cable-
management during winding.

• Thermal cut-out protection, indicator shows overheating 
or overloading.

• Rubber plug, 3 plugs with self-closing caps.

ROBUST

SPECIAL

IP 44
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Položka č. / Product number 1208021 1208031

barcode / EAN-Code 4007123120840 4007123120857

Délka kabelu / Cable length 25 m 50 m

Typ kabelu / Cable designation H05RR-F 3G1,5 H05RR-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality Pryž / Rubber Pryž / Rubber

KabelBarva / Cable colour černá / black černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP20 IP20

Průměr bubnu / Reel-Ø 240 mm 290 mm

Garant® ST Kabelový buben
• Korpus bubnu ze speciálního plastu na pozinkovaném 

přenosném stojanu.
• Ergonomické madlo s osou pro perfektní vedení kabelu 

při navíjení a odvíjení.

• Ochrana proti přehřátí, kontrolka při přehřátí a při 
přetížení.

• Vidlice, 4 zásuvky se sklopnými víky.

Garant® ST Cable Reel
84

• Reel body made from special plastic fitted to a 
galvanised steel tube frame.

• Ergonomic cable guide handle for perfect cable-
management during winding.

• Thermal cut-out protection, indicator shows overheating 
or overloading.

• Plug, 4 plugs with self-closing caps.

  
Garant® ST Kabelový buben
• Korpus bubnu ze speciálního plastu na pozinkovaném 

přenosném stojanu.
• Ergonomické madlo s osou pro perfektní vedení kabelu 

při navíjení a odvíjení.

• Ochrana proti přehřátí, kontrolka při přehřátí a při 
přetížení.

• Vidlice, 4 zásuvky se sklopnými víky.

Garant® ST Cable Reel
84

• Reel body made from special plastic fitted to a 
galvanised steel tube frame.

• Ergonomic cable guide handle for perfect cable-
management during winding.

• Thermal cut-out protection, indicator shows overheating 
or overloading.

• Plug, 4 plugs with self-closing caps.

Položka č. / Product number 1219751 1209061 1209021 1209031 1219651 1209461

barcode / EAN-Code 4007123301249 4007123301263 4007123301171 4007123301188 4007123301232 4007123301195

Délka kabelu / Cable length 25 m 50 m 25 m 50 m 25 m 50 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1.5 H05VV-F 3G1.5 H05RR-F 3G1.5 H05RR-F 3G1.5 H07RN-F 3G1,5 H07RN-F 3G1,5 

Kvalita kabelu / Cable quality Plastický/Plastic Plastický/Plastic Pryž / Rubber Pryž / Rubber Guma-neoprén / Rubber-
Neoprene

Guma-neoprén / Rubber-
Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black černá / black černá / black černá / black černá / black černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP20 IP20 IP44 IP44 IP44 IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 240 mm 290 mm 240 mm 290 mm 240 mm 290 mm

IP 44 IP 44IP 44 IP 44
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Položka č. / Product number 1070151

barcode / EAN-Code 4007123294299

Délka kabelu / Cable length 10 m + 5 m +10 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 180 mm

Power-Pack IP 44
Připojovací souprava pro každý účel! 
Vhodná pro použití na stavbě!

• Kabelový buben: pro stacionární práci, chráněný 
proti stříkající vodě, pro použití uvnitř i venku. S 10 
m kabelu. S ochranou proti přehřátí a kontrolkou 
signalizující přehřátí a přetížení.

• 4-násobný rozdělovač: pro mobilní a variabilní použití, 
na žebříku nebo lešení, chráněný proti stříkající vodě, 
pro použití uvnitř i venku. S 5 m kabelu.

• Prodlužovací kabel: pro variabilní použití, pro 
připojení sekačky na trávu, při stříhání živého plotu, 
pro stacionární stroje jako jsou drtič větví, stolní pila, 
míchačka na beton. Chráněný proti stříkající vodě, pro 
použití uvnitř i venku. Délka 10 m.

• Všechny komponenty s kabelem H07RN-F 3G1,5, v 
nejlepší kvalitě, vysoce pružným, vhodným pro použití 
na stavbě I pro trvalé použití venku, pro řemeslníky a 
průmysl.

• V barevném kartonovém balení.

Power-Pack IP 44
The supply set for any purpose! 
For outdoor use.
79

• The cable drum: for stationary working, splash-proof, 
for indoor and outdoor use. 10 m cable. With thermal 
cut-out protection, indicator shows overheating or 
overloading.

• The 4-way distributor: for flexible and mobile working - 
on ladders or scaffoldings, splash-proof, for indoor and 
outdoor use. 5 m cable.

• The extension cable: for flexible working, to mowing 
the lawn, cutting the hedge, for stationary devices 
such as choppers, circular saw benches, cement mixers. 
Splash-proof, for indoor and outdoor use. Length: 10 
m.

• All components with H07RN-F 3G1.5 cable, first quality, 
highly-flexible, suitable for on-site use, for permanent 
outdoor use, perfect for use in trade and industry.

• In colourful display-packaging.

ROBUST

SPECIAL

IP 44
VDE 0100
Teil 704
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ROBUST

SPECIAL

IP 44

Položka č. / Product number 1202441 1233221

barcode / EAN-Code 3281852024414 3281852332212

Délka kabelu / Cable length 38,5 m 38,5 m

Dodatečná délka kabelu / Additional cable length 1,5 m 1,5 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 3G1,5 H07RN-F 3G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44 IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 290 mm 320 mm

Kabelový naviják Standard BT Pro 40m H07RN-F 3G1,5 * CZ *
• 4 zásuvky 2P + T 16A / 230V ~ se sklopnými kryty.
• 1 zástrčka 2P + T 16 A / 230 V.
• Max. Výkon: Kabelový naviják 1000 W - Kabelový 

naviják 3500 W.
• S připojovacím kabelem 1,50 m pro snadnější připojení 

k zásuvce.
• Inovativní držadlo „lanového pilota“ pro perfektní 

vedení kabelů. Houpačky na obou stranách a umožňují 
pohodlné nošení a zavěšení.

• Kabelový buben s pohyblivým blokem zásuvky 
namontovaným na konci kabelu pro použití na těžko 
přístupných místech (např. Na žebřících, lešení atd.).

• Mobilní Powerblock je univerzální, kompaktní a flexibilní 
pro každou potřebu.

• Powerblock jako mobilní zásuvka lze zavěsit jak na 
podlahu, tak i na vyklopitelný háček.

• Díky žluté barvě je blok soketu vždy jasně viditelný.
• Otočná rukojeť s logem křesla hořáků® pro pohodlné 

srolování
• Zahrnuje zařízení pro uložení zástrčky.
• S termostatem.

Cable reel Standard BT Pro 40m H07RN-F 3G1,5 *CZ*
• 4 sockets 2P+T 16A/230V~ with hinged covers. 

1 plug 2P+T 16 A/230 V.
• Max. Power: Cable reeled 1000 W - Cable reeled 3500 W.
• With 1.50 m connection cable for easier connection to 

the socket.
• Innovative „cablepilot“ carrying handle for perfect cable 

routing. Swings on both sides and allows comfortable 
carrying and hanging.

• Cable drum with mobile socket block mounted at the 
end of the cable for use in hard-to-reach places (e.g. on 
ladders, scaffolding, etc.).

• Mobile Powerblock versatile, compact and flexible for 
every need.

• The Powerblock as a mobile socket insert can be hung on 
the floor as well as with its fold-out hook.

• Thanks to its yellow colour, the socket block is always 
clearly visible.

• Twist handle with burners chair® logo for comfortable 
rolling up.

• Includes plug device for storing the plug.
• With thermostat.
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Položka č. / Product number 1180941

barcode / EAN-Code 3281851809418

Délka kabelu / Cable length 38,5 m + 1,5 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic

KabelBarva / Cable colour černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP20

Průměr bubnu / Reel-Ø 290 mm

  
Kabelový buben SM4 na zahradu
• 4 zásuvky 2P + T 16 A / 230 V ~ se sklopnými kryty.
• 1 zástrčka 2P + T 16 A / 230 V.
• Max. Výkon: Kabelový naviják 1000 W - Kabelový 

naviják 3500 W.
• S připojovacím kabelem 1,50 m pro snadnější připojení 

k zásuvce.
• Zajišťuje velkou volnost při použití elektrického 

nářadí na žebřících, lešení, střešních vazníků a těžko 
přístupných oblastech.

• Inovativní držadlo „lanového pilota“ pro perfektní 
vedení kabelů. Houpačky na obou stranách a umožňují 
pohodlné nošení a zavěšení.

• Mobilní Powerblock je univerzální, kompaktní a flexibilní 
pro každou potřebu.

• Mobilní blok se 4 zásuvkami a sklopnými kryty.
• Powerblock jako mobilní zásuvka může být zavěšena na 

podlaze nebo s vyklopitelným háčkem.
• Černá kabelová svorka pro upevnění kabelu během 

přepravy.
• Zahrnuje konektor pro uložení zástrčky.
• S termostatem.

Cable Reel Standard SM4
86

• 4 sockets 2P+T 16 A/230 V~ with hinged covers.
• 1 plug 2P+T 16 A/230 V.
• Max. Power: Cable reeled 1000 W - Cable reeled 3500 W.
• With 1.50 m connection cable for easier connection to 

the socket.
• Ensures great freedom of action when using power tools 

on ladders, scaffolding, roof trusses and hard-to-reach 
areas. 

• Innovative „cablepilot“ carrying handle for perfect cable 
routing. Swings on both sides and allows comfortable 
carrying and hanging.

• Mobile Powerblock versatile, compact and flexible for 
every need.

• Mobile block with 4 sockets and hinged covers.
• The Powerblock as a mobile socket insert can be hung on 

the floor or with its fold-out hook.
• Black cable clip for fixing the cable during transport.
• Includes connector for storing the plug.
• With thermostat.
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Položka č. / Product number 1079181

barcode / EAN-Code 3281850791813

Délka kabelu / Cable length 15 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic

KabelBarva / Cable colour černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP20

Průměr bubnu / Reel-Ø 180 mm

Kabelový buben kompaktní ST
• Lehký se snadnou manipulací - spousta kabelu na 

minimálním prostoru.
• Korpus bubnu ze speciálního plastu na pozinkovaném 

přenosném stojanu.
• 4 zásuvky.

• Zásuvky s dětskou ochranou.
• S tepelnou pojistkou.

Compact ST Cable Reel
84

• Portable and light - lots of cable taking up little space.
• Reel body made from special plastic fitted to a 

galvanised steel tube frame.
• 4 earthed socket outlets.

• Childproof sockets.
• With safety cut-out.

  

Položka č. / Product number 1081000

barcode / EAN-Code 4007123642298

Navíjení Pomůcka pro navíjení kabelu
• Pro kabelové navijáky s bubnem Ø 240/290 mm nebo trubkou Ø 18 mm.

Winding Aid for cable reel
The winding assistant for your cable real.
97

• For cable reels with a Ø 240/290 mm drum or Ø 18 mm pipe.
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TIME TO TACKLE THE GARDEN!
PŘIPRAVENO NA ZAHRADU!

DEJ SE DO TOHO!
Na zahradě je dost práce, konečně se musí 
všechno ošetřovat, opravovat a stavět.  
Vždy je předností pracovat se správným nářadím nástroji a 
pomůckami. 

Se zahradními kabelovými bubny brennenstuhl® si zajistíte přívod 
energie právě tam, kde jí potřebujete: Prakticky a nekomplikovaně! 

Takže jsi připraven na každý projekt. 
Takže na co čekat - dej se do toho!

GET CRACKING!
There is no shortage of work in the garden – something 
always need to be tended, cultivated, fixed or build. 
No problem when having the right tools at one’s fingertips.  
 

brennenstuhl® cable reels for the yard provide power 
exactly where you need it and are straightforward 
and practical. 

They make sure you are ready to tackle any kind 
of project. So why wait? Time to get cracking!
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Položka č. / Product number 1181951

barcode / EAN-Code 4007123019151

Délka kabelu / Cable length 50 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic

KabelBarva / Cable colour červená / red

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 290 mm

Kabelový buben Garant® G ST IP 44 na zahradu
• Prodlužovací kabelový buben s vidlicí a spojovací 

zásuvkou.
• Korpus bubnu ze speciálního plastu na pozinkovaném 

přenosném stojanu.
• Ergonomické madlo s osou pro perfektní vedení kabelu 

při navíjení a odvíjení.

• Ochrana proti přehřátí, kontrolka při přehřátí a při 
přetížení.

• Ideální pro sekání trávy, stříhání živých plotů atd.

Garant® G ST IP 44 Garden Cable Reel
99

• Extension cable reel with plug and trailing socket.
• Reel body made from special plastic fitted to a 

galvanised steel tube frame.
• Ergonomic cable guide handle for perfect cable-

management during winding.

• Thermal cut-out protection, indicator shows overheating 
or overloading.

• Safety cable reel for mobile working, e.g. to operate lawn 
mowers, hedging shears, or when working on ladders, 
etc.

  
Kabelový buben Garant® G + Bretec® na zahradu
Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.

• S komfortem otočného kontaktu Bretec® pro racionální 
práci.

• Prodlužovací kabelový buben s vidlicí a spojovací 
zásuvkou.

• Korpus bubnu ze speciálního plastu na pozinkovaném 
přenosném stojanu.

• Ergonomické madlo s osou pro perfektní vedení kabelu 
při navíjení a odvíjení.

• Ochrana proti přehřátí, kontrolka při přehřátí a při 
přetížení.

• Ideální pro sekání trávy, stříhání živých plotů atd.

Garant® G + Bretec®Garant® G
91

• With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for 
comfortable working.

• Extension cable reel with plug and trailing socket.
• Reel body made from special plastic fitted to a 

galvanised steel tube frame.

• Ergonomic cable guide handle for perfect cable-
management during winding.

• Thermal cut-out protection, indicator shows overheating 
or overloading.

• Safety cable reel for mobile working, e.g. to operate lawn 
mowers, hedging shears, or when working on ladders, 
etc.

BRETEC®

BRETEC ®

IP 44

IP 44

Položka č. / Product number 1184741

barcode / EAN-Code 4007123040858

Délka kabelu / Cable length 25 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic

KabelBarva / Cable colour červená / red

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Průměr bubnu / Reel-Ø 240 mm
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Kabelový buben Garant® G ST na zahradu
• Prodlužovací kabelový buben s vidlicí a spojovací 

zásuvkou.
• Korpus bubnu ze speciálního plastu na pozinkovaném 

přenosném stojanu.
• Ergonomické madlo s osou pro perfektní vedení kabelu 

při navíjení a odvíjení.

• Ochrana proti přehřátí, kontrolka při přehřátí a při 
přetížení.

• Ideální pro sekání trávy, stříhání živých plotů atd.

Garant® G ST Garden Cable Reel
99

• Extension cable reel with plug and trailing socket.
• Reel body made from special plastic fitted to a 

galvanised steel tube frame.
• Ergonomic cable guide handle for perfect cable-

management during winding.

• Thermal cut-out protection, indicator shows overheating 
or overloading.

• Safety cable reel for mobile working, e.g. to operate lawn 
mowers, hedging shears, or when working on ladders, 
etc.

69

Položka č. / Product number 1140741 1130751

barcode / EAN-Code 4007123120871 4007123103157

Délka kabelu / Cable length 25 m 50 m

Dodatečná délka kabelu / Additional 
cable length

1,5 m 1,5 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic

KabelBarva / Cable colour červená / red červená / red

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP20 IP20

Průměr bubnu / Reel-Ø 240 mm 290 mm
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Položka č. / Product number 1290631

barcode / EAN-Code 3281852906314

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP54

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Barva / Colour žlutá / Yellow

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Jmenovitý rozdílový proud / Nominal 
differential current

30 mA

Bezpečnostní adaptér BDI-A 30 IP 54
Pro použití ve venkovním prostředí, IP 54. 
Mobilní ochrana před úrazem elektrickým proudem mezi zásuvkou a přístrojem.

• Účinná ochrana před úrazy elektrickým proudem. 
Odpojí bleskově živé vodiče od sítě, jakmile se 
vyskytnou rozdílové proudy.

• Dvoupólové odpojování.

• Balení v blistrech.

Circuit Breaker Adapter BDI-A 30 IP 54
For use outdoors, IP 54. The ideal safety circuit breaker for connection to frequently used electrical appliances.
11

• Provides effective protection against electric shocks. 
Instantly disconnects the live lead from the mains as 
soon as residual current is present.

• 2-pole cut-out.

• In blister packaging.

ROBUST

SPECIAL

IP 54
FI-SAFETY
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Položka č. / Product number 1290670

barcode / EAN-Code 4007123641147

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP55

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Jmenovité vstupní napětí / Nominal input 
voltage

250 V

Jmenovitý rozdílový proud / Nominal 
differential current

30 mA

Bezpečnostní zástrčka BDI-S 2 30 IP 55
Pro použití ve venkovním prostředí, IP 55. 
Ideální bezpečnostní vypínání k našroubování na často používané elektrické přístroje.

• Účinná ochrana před úrazy elektrickým proudem. 
Odpojí bleskově živé vodiče od sítě, jakmile se 
vyskytnou rozdílové proudy.

• Dvoupólové odpojování.

• Vhodný pro kabel 3G0,75² až 3G2,5².
• Balení v blistrech.

Circuit Breaker Plug BDI-S 2 30 IP 55
For use outdoors, IP 55. 
The ideal circuit breaker to connect to frequently used electrical equipment.
1

• Provides effective protection against electric shocks. 
Instantly disconnects the live lead from the mains as 
soon as residual current is present.

• 2-pole cut-out.

• For 3G0,75² up to 3G2,5² cable.
• In blister packaging.

ROBUST

SPECIAL

IP 55
FI-SAFETY
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Položka č. / Product number 1161451 1161471 1161461

barcode / EAN-Code 4007123019090 4007123015672 4007123121557

Délka kabelu / Cable length 10 m 25 m 25 m

Typ kabelu / Cable designation H05RR-F 3G1,5 H05RR-F 3G1,5 H05RR-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality Pryž / Rubber Pryž / Rubber Pryž / Rubber

KabelBarva / Cable colour černá / black černá / black červená / red

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44 IP44 IP44

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ)

Zasouvací systém zásuvek/ Kupplung / Plug 
system socket/ coupling

Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ)

Kvalitní gumový prodlužovací kabel IP 44
Ke krátkodobému použití ve venkovním prostředí, IP 44.

• S vidlicí a spojovací zásuvkou s ochranným kontaktem a odklápěcím ochranným víčkem.

Quality Extension Cable Of Rubber IP 44
For short-term use outdoors, IP 44.
12

• With extra robust earthed plug and socket.

  

Položka č. / Product number 1161451011 1166811011 1161471011 1166821011

barcode / EAN-Code 4007123146307 4007123121656 4007123145065 4007123121670

Délka kabelu / Cable length 10 m 10 m 25 m 25 m

Typ kabelu / Cable designation AT-N07V3V3-F 3G1,5 AT-N07V3V3-F 3G2,5 AT-N07V3V3-F 3G1,5 AT-N07V3V3-F 3G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Bremaxx Bremaxx Bremaxx Bremaxx

KabelBarva / Cable colour oranžová / orange oranžová / orange oranžová / orange oranžová / orange

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44 IP44 IP44 IP44

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ)

Zasouvací systém zásuvek/ Kupplung / Plug 
system socket/ coupling

Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ)

BREMAXX® prodlužovací kabel IP 44
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• Ideální pro profesionální použití na stavbách, v dílnách 
a průmyslových provozech. Chráněno proti vodě IP 44.

• S vidlicí a spojovací zásuvkou s ochranným kontaktem a 
odklápěcím ochranným víčkem.

• Vynikající otěruvzdornost.

• Mechanicky extrémně zatížitelné, vysoce ohebné.
• Odolné vůči olejům a UV záření.
• Použitelné do -35 °C.

BREMAXX® Extension Cable IP 44
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
93

• Ideal for rugged use on construction sites, in workshops 
and in the commercial sector. Water-jet protected, IP 
44.

• With extra robust earthed plug and socket.
• Excellent abrasion resistance.

• High mechanical loading capacity. Highly flexible.
• Resistant against oil and UV.
• Remains highly flexible down to -35 °C.

ROBUST

SPECIAL

IP 44

IP 44
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Položka č. / Product number 1167454 1167464 1167471 1165481 1167501

barcode / EAN-Code 4007123011995 4007123011766 4007123001057 4007123121533 4007123001040

Délka kabelu / Cable length 5 m 10 m 25 m 25 m 50 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic

Farba kábla / Cable colour červená / red červená / red červená  / red černá / black červená / red

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ)

Zasouvací systém zásuvek/ Kupplung / Plug 
system socket/ coupling

Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ)

Kvalitní plastový prodlužovací kabel
Pro použití interiéru, IP 20.

• S vidlicí a spojovací zásuvkou s ochranným kontaktem. • S dětskou pojistkou.

Quality Extension Cable Of Plastic
For normal use in dry conditions, IP 20.
97

• With earthed plug and socket. • With childproof sockets.

Chráněný design.  / Design protected. 

  

Položka č. / Product number 1161821023 1161821025

barcode / EAN-Code 3281858210231 3281858210255

Délka kabelu / Cable length 3 m 5 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic

KabelBarva / Cable colour bílá / white bílá / white

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP20 IP20

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ)

Zasouvací systém zásuvek/ Kupplung / Plug 
system socket/ coupling

Typ E (CZ) / Type E (CZ) Typ E (CZ) / Type E (CZ)

Kvalitní plastový prodlužovací kabel s plochou vidlicí
Pro použití interiéru, IP 20.

• Díky inovativní, praktické, prostorově úsporné ochranné 
kontaktní zástrčce a uzemňovací kontaktní spojce.

• S vyklápěcí rukojetí - vysunutí bez použití síly.

• S dětskou pojistkou.

Quality Plastic Extension Cable with Flat Plug
For normal use in dry conditions, IP 20.
19

• With innovative, practical, space-saving Schuko flat 
plug and connector socket.

• With foldout handle for effortless unplugging.

• With childproof sockets.
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Položka č. / Product number 1165431

barcode / EAN-Code 3281851654315

Délka kabelu / Cable length 3 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic

KabelBarva / Cable colour černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP20

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug Typ E (CZ) / Type E (CZ)

Zasouvací systém zásuvek/ Kupplung / Plug 
system socket/ coupling

Typ E (CZ) / Type E (CZ)

Prodlužovací vedení
Pro použití interiéru, IP 20.

• S vidlicí a spojovací zásuvkou s ochranným kontaktem. • S dětskou pojistkou.

Extension Cable
For normal use in dry conditions, IP 20.
78

• With earthed plug and socket. • With childproof sockets.

  

Položka č. / Product number 1161660 1161790 1161670 1161800

barcode / EAN-Code 4007123116980 4007123249732 4007123150397 4007123249749

Délka kabelu / Cable length 3 m 3 m 5 m 5 m

Typ kabelu / Cable designation H03VVH2-F 2X0,75 H03VVH2-F 2X0,75 H03VVH2-F 2X0,75 H03VVH2-F 2X0,75

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic

KabelBarva / Cable colour bílá / white černá / black bílá / white černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP20 IP20 IP20 IP20

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug Typ C (eurozástrčka) / Type C (euro 
plug)

Typ C (eurozástrčka) / Type C (euro 
plug)

Typ C (eurozástrčka) / Type C (euro 
plug)

Typ C (eurozástrčka) / Type C (euro 
plug)

Zasouvací systém zásuvek/ Kupplung / Plug 
system socket/ coupling

Typ C (eurozástrčka) / Type C (euro 
plug)

Typ C (eurozástrčka) / Type C (euro 
plug)

Typ C (eurozástrčka) / Type C (euro 
plug)

Typ C (eurozástrčka) / Type C (euro 
plug)

Plastový prodlužovací přívod
Pro použití interiéru, IP 20.

• S eurovidlicí a spojovací zásuvkou.
• Plochý kabel pro připojení spotřebičů s max. 2,5 A.

• Mit Kindersicherung.

Plastic Extension Cable
For normal use in dry conditions, IP 20.
86

• With Euro plug and socket.
• Flat cable for connecting appliances with a max. of 

2.5 A.

• With childproof.
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Prodlužovací kabely / Extension Cables

  

Položka č. / Product number 1160380

barcode / EAN-Code 4007123165926

Délka kabelu / Cable length 1,5 m

Typ kabelu / Cable designation H03VVH2-F 2X0,75

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic

KabelBarva / Cable colour bílá / white

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP20

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug Typ C (eurozástrčka) / Type C (euro plug)

Zasouvací systém zásuvek/ Kupplung / Plug 
system socket/ coupling

bez zástrčky / Without

Euro prodlužovací přívod s vypínačem
• Plochý kabel pro připojení spotřebičů s max. 2,5 A.
• S jednopólovým předřazeným vypínačem.

• S eurovidlicí.

Euro Connecting Cable With Inline Switch
13

• Flat cable for connecting appliances with a max. of 
2.5 A.

• With a one pin Inline Switch.

• With Euro plug.

  

Položka č. / Product number 1160128 1160738

barcode / EAN-Code 4007123042890 4007123055968

Délka kabelu / Cable length 5 m 5 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 2X0,75 H07RN-F 2X1,0

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44 IP44

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug Typ C (eurozástrčka) / Type C (euro plug) Typ C (eurozástrčka) / Type C (euro plug)

Zasouvací systém zásuvek/ Kupplung / Plug 
system socket/ coupling

bez zástrčky / Without bez zástrčky / Without

Připojovací vedení 2pólové
• Přípojný kabel zakončeného 2pólovou euro vidlicí, max. 10 A.

Connecting Cable 2-Pin
85

• Connecting lead with one side plug T11 2-pole, max. 10 A.
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Prodlužovací kabely / Extension Cables

  

Položka č. / Product number 1168240 1168250 1168282 1168292 1168550050 1168272

barcode / EAN-Code 4007123003754 4007123003761 4007123010547 4007123010554 4007123183357 4007123010639

Délka kabelu / Cable length 100 m 100 m 100 m 100 m 50 m 100 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,0 H05VV-F 3G1,0 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 3G1,5 H05VV-F 5G1,5 H05RR-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic Pryž / Rubbere

KabelBarva / Cable colour černá / black červená / red černá / black červená / red černá / black černá / black

Kabelové role
Cable Coils
74

Položka č. / Product number 1168370 1168310 1168410 1168510 1168610 1168360050

barcode / EAN-Code 4007123299348 4007123018031 4007123018048 4007123018055 4007123018062 4007123282692

Délka kabelu / Cable length 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 50 m

Typ kabelu / Cable designation AT-N05V3V3-F 3G1,5 AT-N07V3V3-F 3G1,5 AT-N07V3V3-F 3G2,5 AT-N07V3V3-F 5G1,5 AT-N07V3V3-F 5G2,5 H07RN-F 5G4,0

Kvalita kabelu / Cable quality Bremaxx Bremaxx Bremaxx Bremaxx Bremaxx Guma-neoprén / Rubber-
Neoprene

KabelBarva / Cable colour modrý / blue oranžová / orange oranžová / orange oranžová / orange oranžová / orange černá / black
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Prodlužovací kabely / Extension Cables

  

Položka č. / Product number 1132910

barcode / EAN-Code 4007123001521

Délka kabelu / Cable length 1,5 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug 230V /16A

Zasouvací systém zásuvek / Plug system socket/ 
coupling

CEE 230V / 16A

Vedení adaptéru IP 44
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• Ideální pro tvrdé nasazení na staveništích, v dílnách a v oblasti průmyslu.

Adapter Cable IP 44
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
82

• Ideal for hard outdoor use.

ROBUST

SPECIAL

IP 44

  
Vedení adaptéru s 5pólovou spojkou CEE
• S vidlicí (230 V) a spojovací zásuvkou CEE (5pólovou).

Adapter Lead with CEE-Socket 5-pin
97

• With DE-plug (230 V) and CEE-socket (5 pole).

Položka č. / Product number 1132988 1132961

barcode / EAN-Code 4007123058495 4007123121793

Délka kabelu / Cable length 1 m 1,5 m

Typ kabelu / Cable designation H05VV-F 3G1,5 H07RN-F 3G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality PVC/ Plast / ic Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44 IP44

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug 230V / 16A CEE 400V/16A

Zasouvací systém zásuvek/ Kupplung / Plug system socket/ 
coupling

CEE 400V / 16A 230V / 16A

IP 44
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Prodlužovací kabely CEE / Extension Cables CEE

  

 

Položka č. / Product number 1132990

barcode / EAN-Code 4007123099788

Délka kabelu / Cable length 0,4 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 5G1,5

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black

Adapter - vedení s přepínačem fází
• S vidlicí přehazovačem fázi CEE (5pólovou) a spojovací 

zásuvkou CEE (5pólovou). 
• Ideální pro tvrdé nasazení na staveništích, v dílnách a v 

oblasti průmyslu.

Adapter Lead With Phase Reverse Plug, IP 44
16

• With CEE phase switch (5-pole) and CEE connection 
socket (5-pole). 

• Ideal for hard outdoor use.

ROBUST

SPECIAL

IP 44
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Prodlužovací kabely CEE / Extension Cables CEE

  

Položka č. / Product number 1167650 1167320

barcode / EAN-Code 4007123027859 4007123119479

Délka kabelu / Cable length 10 m 25 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 3G1,5 H07RN-F 3G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44 IP44

Prodlužovací kabel CEE, 3pólový IP 44
Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.

• Ideální pro profesionální použití na stavbách, v dílnách 
a průmyslových provozech. Chráněno proti vodě IP 44.

• Speciální kabel s vidlicí CEE a spojovací zásuvkou CEE s 
odklápěcím ochranným víčkem.

CEE Extension Cable 3-pole IP 44
Practical and suitable for outdoor use, IP 44.
95

• Ideal for rugged use on construction sites, in workshops 
and in the commercial sector. Water-jet protected, IP 
44.

• Special cable with closing CEE-plug cap and coupling.

ROBUST

SPECIAL

IP 44

  
Prodlužovací kabel CEE, 5pólový IP 44
Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.

• Ideální pro tvrdé nasazení na staveništích, v dílnách a v 
oblasti průmyslu.

• Kabel s vidlicí CEE a spojovací zásuvkou CEE s odklápěcím 
ochranným víčkem.

CEE Extension Cable 5-pole IP 44
Practical and suitable for outdoor use, IP 44.
95

• Ideal for hard outdoor use. • Extension cable with CEE-socket and plug with cap.

IP 44

Položka č. / Product number 1167718 1167728015 1167728 1169428 1167738

barcode / EAN-Code 4007123007059 4007123103126 4007123007066 4007123042760 4007123007073

Délka kabelu / Cable length 10 m 15 m 20 m 20 m 30 m

Typ kabelu / Cable 
designation

H05VV-F 5G1,5 H05VV-F 5G1,5 H05VV-F 5G1,5 H05VV-F 5G1,5 H05VV-F 5G1,5

Kvalita kabelu / Cable 
quality

PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic PVC/ Plast / ic

KabelBarva / Cable colour černá / black černá / black černá / black černá / black černá / black

Krytí (IP) / Degree of 
protection (IP)

IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
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Prodlužovací kabely CEE / Extension Cables CEE

  
Prodlužovací kabel CEE, 5pólový IP 44
Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.

• Ideální pro tvrdé nasazení na staveništích, v dílnách a v 
oblasti průmyslu.

• Speciální kabel s vidlicí CEE a spojovací zásuvkou CEE s 
odklápěcím ochranným víčkem.

CEE Extension Cable 5-pole IP 44
Practical and suitable for outdoor use, IP 44.
95

• Ideal for hard outdoor use. • Special cable with closing CEE-plug cap and coupling.

ROBUST

SPECIAL

IP 44

Položka č. / Product number 1166718 1169448 1166602 1167748 1167748321

barcode / EAN-Code 4007123014392 4007123042784 4007123036912 4007123037001 4007123303526

Délka kabelu / Cable length 10 m 10 m 5 m 10 m 10 m

Typ kabelu / Cable designation AT-N07V3V3-F 5G1,5 AT-N07V3V3-F 5G1,5 AT-N07V3V3-F 5G2,5 AT-N07V3V3-F 5G2,5 AT-N07V3V3-F 5G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality BREMAXX BREMAXX BREMAXX BREMAXX BREMAXX

KabelBarva / Cable colour oranžová / orange oranžová / orange oranžová / orange oranžová / orange oranžová / orange

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Položka č. / Product number 1166728320 1169458321 1166738320 1169468321 1167700

barcode / EAN-Code 4007123303533 4007123303540 4007123303175 4007123303182 4007123026302

Délka kabelu / Cable length 20 m 20 m 30 m 30 m 50 m

Typ kabelu / Cable designation AT-N07V3V3 5G2.5 AT-N07V3V3 5G2.5 AT-N07V3V3-F 5G2,5 AT-N07V3V3-F 5G2,5 H07RN-F 5G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality BREMAXX BREMAXX BREMAXX BREMAXX Guma-neoprén / Rubber-
Neoprene

KabelBarva / Cable colour oranžová / orange oranžová / orange oranžová / orange oranžová / orange černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP 44 IP 44 IP44 IP44 IP44

Položka č. / Product number 1166498 1167498 1167768 1169498 1168490

barcode / EAN-Code 4007123298945 4007123298938 4007123014538 4007123042821 4007123101146

Délka kabelu / Cable length 5 m 10 m 25 m 25 m 30 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 5G4,0 H07RN-F 5G4,0 H07RN-F 5G4,0 H07RN-F 5G4,0 H07RN-F 5G4,0

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-
Neoprene

Guma-neoprén / Rubber-
Neoprene

Guma-neoprén / Rubber-
Neoprene

Guma-neoprén / Rubber-
Neoprene

Guma-neoprén / Rubber-
Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black černá / black černá / black černá / black černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44



POWERHOUSES TO GO!
ELEKTRÁRNY NA CESTY!

COMPACT POWER PACK MADE OF QUALITY RUBBER COMPOUND (TPE)
Unbreakable and extremely tough, but soft enough not to take offence!

KOMPAKTNÍ SILNÝ BALÍČEK V GUMOVÉM OPLÁŠTĚNÍ
Nerozbitný a odolný, ale dostatečně měkký a všemu přizpůsobitelný.

NO SELF-PITY HERE!
Resistant against oils, fats, petrol, acids, UV and ozone radiation.

BÝT CHOULOSTIVÝM NEEXISTUJE
Odolný proti olejům, tukům, benzínu, kyselinám, UV záření i ozónu.

POWER FROM ALL DIRECTIONS!
Thanks to its clever design, sockets are integrated on all 4 sides. 
Anyone who needs even more power can stack several distributors too.

POWER ZE VŠECH SMĚRŮ!
Díky chytré konstrukci jsou zásuvky integrované na všech 4 stranách.  
A kdo potřebuje ještě více power, může stohovat více rozdělovačů na sebe.

POWER WITHOUT ANY EFFORT AND WITH SAFETY RESERVES.
Be on the safe side with circuit breakers - the life insurance when it really matters.

VÝKON BEZ NÁMAHY - S BEZPEČNOSTNÍMI REZERVAMI. 
Pro jistotu s jistícími automaty - když na to přijde, je to životní pojištění.
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Distributoři energie / Power Distributors

  

Položka č. / Product number 1154901

barcode / EAN-Code 4007123121212

Délka kabelu / Cable length 2 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 5G4,0

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Uzemněné zásuvky / Earthed socket outlets 4 ks / Pcs.

Zástrčka systému / Plug system socket Typ E (CZ)

Miniaturní jističe  / Miniature circuit breakers 3 ks

Proudový chránič / Residual current circuit breaker FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Možnost napájení / připojení  /  Supply/connection option Napájecí vedení se zástrčkou / Power cable with plug

Plug systém plug / Plug system plug CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V

Barva / Cable colour černá / black

Přenosný elektrický rozvaděč BSV 4/32 FS IP 44
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• Robustní stojan zhotovený z ocelové trubky potažené 
plastem pro stabilní postavení a přídavnou ochranu 
korpusu.

• S ergonomicky tvarovaným madlem pro pohodlné 
přenášení.

• Gumový kabel odolný vůči oleji pro trvalé používání 
vně budov.

• S 30 mA jističem proti svodovému proudu pro vyšší 
bezpečnost.

• Po 2 zásuvkách s ochranným kontaktem rozdělených na 
samostatné fáze.

• Uzamykatelný ochranný kryt pojistek.

Portable Power Distributor BSV 4/32 FS IP 44
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
17

• Robust, plastic-coated steel-tube frame for steady 
position and additional protection for housing.

• With an ergonomic carrying handle for comfortable 
carrying.

• Oil resistant rubber cable for permanent outside use.

• With RCD circuit breaker 30 mA for extra safety.
• Earthed sockets in pairs with different phases.
• Protective cover for fuses, lockable.

ROBUST

SPECIAL

IP 44
FI-SAFETY
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Distributoři energie / Power Distributors

  
Kompaktní elektrický rozvaděč BSV 3 - LS/16 IP 44
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• Stohovatelné pouzdro odolné proti stříkající vodě 
vyrobené ze speciální pryžové směsi pro trvalé zatížení.

• Stabilní kovové transportní madlo.
• 2 m přípojného kabelu H07RN-F 5G2,5, pryžový kabel 

odolný proti olejům pro stálé použití ve venkovním 
prostředí.

• 2 zásuvky CEE, 5pólové 400 V/16 A.

• 5 zásuvek s ochranným kontaktem, 16 A/230 V.
• 2 pojistkové automaty.
• Po 2 zásuvkách s ochranným kontaktem rozdělených na 

samostatné fáze.

Compact Power Distributor BSV 3 - LS/16 IP 44
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
18

• Stackable, splash-proof housing made from a special 
rubber compound for continuous load.

• Sturdy metal carrying handle.
• 2 m connecting cable H07RN-F 5G2,5, oil resistant 

rubber cable for constant outdoor use.
• 2 sockets CEE 5-pin 400 V/16 A.

• 5 earthed sockets 16 A/230 V.
• 2 Automatic Fuses.
• Earthed sockets in pairs with different phases.

ROBUST

SPECIAL

IP 44

Položka č. / Product number 1153661310

barcode / EAN-Code 4007123181193

Délka kabelu / Cable length 2 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 5G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black

Možnost napájení / připojení / Supply/connection option Napájecí vedení se zástrčkou / Supply line with plug

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Miniaturní jističe / Miniature circuit breakers 2xLS 230V/16A 1-polig

FI-Spínač / FI circuit breaker bez zástrčky / Without

Zásuvka CEE - 16 A / CEE socket - 16 A 2x 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Uzemněné zásuvky / Earthed socket outlets 5 ks / Pcs.

Zasouvací systém zásuvek / Plug system socket Typ E (CZ) / Type E (CZ)
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Distributoři energie / Power Distributors

  

 
 

Položka č. / Product number 1153661311

barcode / EAN-Code 4007123181209

Možnost napájení / připojení / Supply/connection option Napájecí vedení s konektorem / Supply line with connector

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Miniaturní jističe / Miniature circuit breakers 2 ks / Pcs.

FI-Spínač / FI circuit breaker bez zástrčky / Without

Zásuvka CEE - 16 A / CEE socket - 16 A 2x 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Uzemněné zásuvky / Earthed socket outlets 5 ks / Pcs.

Zasouvací systém zásuvek / Plug system socket Typ E (CZ) / Type E (CZ)

Kompaktní elektrický rozvaděč BSV 3 - LS E/16 IP 44
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• Stohovatelný, robustní plastový kryt, chráněný proti 
stříkající vodě.

• Stabilní kovové transportní madlo.
• Napájecí vidlice CEE, 5pólové 400 V/16 A.
• 2 zásuvky CEE, 5pólové 400 V/16 A.

• 5 zásuvek s ochranným kontaktem, 16 A/230 V.
• 2 pojistkové automaty.
• Po 2 zásuvkách s ochranným kontaktem rozdělených na 

samostatné fáze.

Compact Power Distributor BSV 3 - LS E/16 IP 44
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
11

• Stackable, robust plastic housing, splash-water 
protected.

• Sturdy metal carrying handle.
• Feed-plug CEE 5-pin 400 V/16 A.
• 2 sockets CEE 5-pin 400 V/16 A.

• 5 earthed sockets 16 A/230 V.
• 2 Automatic Fuses.
• Earthed sockets in pairs with different phases.

ROBUST

SPECIAL

IP 44
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Distributoři energie / Power Distributors

  
Kompaktní elektrický rozvaděč BSV 3/16 IP 44
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• Stohovatelné pouzdro odolné proti stříkající vodě 
vyrobené ze speciální pryžové směsi pro trvalé zatížení.

• Stabilní kovové transportní madlo.

• Gumový kabel odolný vůči oleji pro trvalé používání vně 
budov.

• Uzemněné zásuvky rozdělené po třech fázích.

Compact Power Distributor BSV 3/16 IP 44
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
13

• Stackable, splash-proof housing made from a special 
rubber compound for continuous load.

• Sturdy metal carrying handle.

• Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
• Earthed sockets with 3 phases.

  

Položka č. / Product number 1153661304

barcode / EAN-Code 4007123180271

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Zásuvka CEE - 16 A / CEE socket - 16 A 2x 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Uzemněné zásuvky / Earthed socket outlets 5 ks / Pcs.

Možnost napájení / připojení / Supply/connection option pólový konektor/ Connector

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Kompaktní elektrický rozvaděč BSV - 3 E/16 IP 44
Pro použití na staveništích a v terénu, IP 44.

• Stohovatelné pouzdro odolné proti stříkající vodě 
vyrobené ze speciální pryžové směsi pro trvalé zatížení.

• Stabilní kovové transportní madlo.
• Napájecí vidlice CEE, 5pólové 400 V/16 A.

• 2 zásuvky CEE, 5pólové 400 V/16 A.
• 5 zásuvek s ochranným kontaktem, 16 A/230 V.
• Po 2 zásuvkách s ochranným kontaktem rozdělených na 

samostatné fáze.

Compact Power Distributor BSV - 3 E/16 IP 44
For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.
17

• Stackable, splash-proof housing made from a special 
rubber compound for continuous load.

• Sturdy metal carrying handle.
• Feed-plug CEE 5-pin 400 V/16 A.

• 2 sockets CEE 5-pin 400 V/16 A.
• 5 earthed sockets 16 A/230 V.
• Earthed sockets in pairs with different phases.

ROBUST

SPECIAL

IP 44

ROBUST

SPECIAL

IP 44

Položka č. / Product number 1153661302

barcode / EAN-Code 4007123180257

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Délka kabelu / Cable length 2 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 5G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option Napájecí vedení se zástrčkou / Supply line with plug

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Zásuvka CEE - 16 A / CEE socket - 16 A 2x 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Uzemněné zásuvky / Earthed socket outlets 5 ks / Pcs.
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Položka č. / Product number 1153401

barcode / EAN-Code 4007123282418

Délka kabelu / Cable length 1 m

Možnost napájení / připojení / Supply/connection option Napájecí vedení se zástrčkou/ Supply line with plug

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 5G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

KabelBarva / Cable colour černá / black

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Zásuvka CEE - 16 A / CEE socket - 16 A 3x 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Uzemněné zásuvky / Earthed socket outlets 4 ks / Pcs.

Kompaktní elektrický rozvaděč BSV 3 - LS E/16 IP 44
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• Stohovatelný, robustní plastový kryt, chráněný proti 
stříkající vodě.

• Stabilní kovové transportní madlo.

• Gumový kabel odolný vůči oleji pro trvalé používání vně 
budov.

Compact Power Distributor BSV 3 - LS E/16 IP 44
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
11

• Stackable, robust plastic housing, splash-water 
protected.

• Sturdy metal carrying handle.

• Oil resistant rubber cable for permanent outside use.

ROBUST

SPECIAL

IP 44
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Položka č. / Product number 1153651

barcode / EAN-Code 4007123120208

Délka kabelu / Cable length 2 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 5G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Možnost napájení / připojení / Supply/connection option Napájecí vedení se zástrčkou/ Supply line with plug

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Uzemněné zásuvky / Earthed socket outlets 4 ks / Pcs.

Zásuvka CEE - 16 A / CEE socket - 16 A 2x 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Kompaktní malý elektrický rozvaděč BKV 2/4 T IP 44
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• Stabilní, rázuvzdorný korpus z kvalitního plastu, 
chráněný proti stříkající vodě.

• S madlem pro přenášení.

• Gumový kabel odolný vůči oleji pro trvalé používání vně 
budov.

Small Energy Station BKV 2/4 T IP 44
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
99

• Solid, break-resistant plastic housing, jet-water 
protected.

• Equipped with a comfortable handle for easy carrying.

• Oil resistant rubber cable for permanent outside use.

  

Položka č. / Product number 1153751

barcode / EAN-Code 4007123082094

Délka kabelu / Cable length 2 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 5G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Guma-neoprén / Rubber-Neoprene

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Možnost napájení / připojení / Supply/connection option Napájecí vedení se zástrčkou/ Supply line with plug

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Uzemněné zásuvky / Earthed socket outlets 4 ks / Pcs.

Zásuvka CEE - 16 A / CEE socket - 16 A 2x 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Kompaktní malý elektrický rozvaděč BKV 2/4 G IP 44
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44.

• Stabilní, rázuvzdorný korpus z kvalitního plastu, 
chráněný proti stříkající vodě.

• Robustní pozinkovaný stojánek z ocelové trubky pro 
stabilní postavení.

• Gumový kabel odolný vůči oleji pro trvalé používání vně 
budov.

Small Energy Station BKV 2/4 G IP 44
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.
99

• Solid, break-resistant plastic housing, jet-water 
protected.

• Fitted to a robust steel-tube frame for safe standing.

• Oil resistant rubber cable for permanent outside use.

ROBUST

SPECIAL

IP 44

ROBUST

SPECIAL

IP 44
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Položka č. / Product number 1152408

barcode / EAN-Code 4007123042838

Délka kabelu / Cable length 2 m

Typ kabelu / Cable designation AT-N07V3V3-F 5G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Bremaxx

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Zásuvka CEE - 16 A / CEE socket - 16 A 2x 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Rozvodnice CEE 2 IP 44 
Rozvodnice pro řemeslnou a průmyslovou sféru.

• Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.
• Ideální pro tvrdé nasazení na staveništích, v dílnách a v 

oblasti průmyslu.
• Elektrický rozvaděč s vidlicí CEE, 5pólovou 400 V/16 A.

• 2 x Zásuvkou CEE, 5pólovou 400 V/16 A.
• Praktický naviják k uložení kabelu.
• Rázuvzdorný korpus z kvalitního plastu.

Energy Station CEE 400 V/16 A IP 44
98

• For outdoor use, IP 44.
• Ideal for hard work on construction sites and industry.
• Electrical switchboard with CEE plug, 5-pole 400 V / 

16 A

• 2 x CEE socket, 5-pole 400 V / 16 A.
• Practical winding system for protection of cable.
• Casing made of break-resistant special plastic.

ROBUST

SPECIAL

IP 44
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Položka č. / Product number 1151401

barcode / EAN-Code 4007123014026

Délka kabelu / Cable length 2 m

Typ kabelu / Cable designation AT-N07V3V3-F 5G2,5

Kvalita kabelu / Cable quality Bremaxx

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Možnost napájení / připojení / Supply/
connection option

Napájecí vedení se zástrčkou/ Supply line with plug

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system 
plug

CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Uzemněné zásuvky / Earthed socket 
outlets

4 ks / Pcs.

Zásuvka CEE - 16 A / CEE socket - 16 A 1x 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Rozvodnice CEE 1 IP 44
Rozvodnice pro řemeslnou a průmyslovou sféru.

• Elektrický rozvaděč s vidlicí CEE, 5pólovou 400 V/16 A.
• 4 zásuvky 230 V se samozavíracími ochrannými víčky 

IP 44.

• Zásuvkou CEE, 5pólovou 400 V/16 A.

Energy Station CEE 1 IP 44
89

• Power distributer with CEE-plug 5-pole, 400 V/16 A.
• 4 230 V sockets with automatically closing covers,  

IP 44.

• CEE socket, 5-pole 400 V / 16 A.

ROBUST

SPECIAL

IP 44



WWW.BRENNENSTUHL.COM90

Distributoři energie / Power Distributors

  

Položka č. / Product number 1169201 1151741

barcode / EAN-Code 4007123121649 4007123121823

Délka kabelu / Cable length 5 m 10 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 3G1,5 H07RN-F 3G1,5

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 4 ks / Pcs. 4 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A 16 A

Barva / Colour černá / black černá / black

Staveništní kabel IP 44 s blokem Powerblock
Pro použití na stavbě a ve venkovním prostředí. 
Chráněné proti stříkající vodě, IP 44 podle VDE.

• Ideální pro tvrdé nasazení na staveništích, v dílnách a v 
oblasti průmyslu.

• Kvalitní zásuvkový blok odolný proti nárazu a rozbití.

• 4 zásuvky pootočené o 45° chráněné proti stříkající vodě 
se samozavíracími ochrannými víčky k ochraně před 
znečištěním.

• S kovovým zavěšovacím háčkem.

Heavy-Duty Rubber Cable IP 44 with Powerblock
Water-jet protected version for universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44, acc. to VDE.
18

• Ideal for hard outdoor use.
• Top quality, with break-resistant plastic housing.

• 4 water-jet protected safety socket outlets with self-
closing protective caps against dust and contamination.

• With hinged metal hanging hook.

ROBUST

SPECIAL

IP 44
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Kabel s ochranným adaptérem FI IP 44 se zásuvkovou koncovkou
Pro použití na staveništích a pro trvalé použití ve venkovních prostorách, IP 44 podle VDE.

• Ideální pro tvrdé nasazení na staveništích, v dílnách a v 
oblasti průmyslu.

• Vidlice FI 30 mA chrání před nebezpečnými úrazy 
elektrickým proudem.

• Indikace kontroly funkce.
• Při dotyku vodičů vedoucích elektrických proud („živých 

částí“) se automaticky přeruší napájení jako ochrana 
před nebezpečnými proudy protékajícími tělem.

• Kvalitní pryžový kabel s 4násobnou zásuvkovou 
koncovkou.

• Vybavovací doba: <30 ms.
• Vybavovací proud: 30 mA.
• Provozní teplota: -25 °C až 40 °C.

RCD Protected Lead IP 44 with Powerblock
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44, acc. to VDE.
13

• Ideal for hard outdoor use.
• With circuit breaker plug 30 mA to protect against 

electrical shocks.
• Function test indicator.
• When touched by current-conducting leads or parts, 

the current supply is automatically interrupted to 
protect against dangerous bodily injury and electric 
shocks.

• Quality Rubber Cable with 4-way powerblock sockets 
outlets.

• Cut-out time: <30 ms.
• Residual current: 30 mA.
• Working temperature: -25 °C bis 40 °C.

ROBUST

SPECIAL

IP 44
FI-SAFETY

Položka č. / Product number 1168721

barcode / EAN-Code 4007123282593

Délka kabelu / Cable length 5 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 3G1,5

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 4 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying capacity 16 A

Barva / Colour černá / black
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Položka č. / Product number 1159904225

barcode / EAN-Code 4007123647576

Délka kabelu / Cable length 2 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 3G2,5

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP454

Počet zásuvek zapínatelných / Socket outlets 
switchable

5 ks / Pcs.

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 5 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Barva / Colour černá / black

Super Solid IP 54 Zásuvka
Pro použití na staveništích a v terénu. 
 Chráněno proti stříkající vodě, IP 54.

• Kvalitní, nerozbitné tělo z umělé hmoty s velkou 
a širokou opěrnou plochou poskytuje snadnou 
manipulaci, pevnou oporu a bezpečné použití.

• Zástrčky s ochranou proti stříkající vodě, s většími 
odstupy, s těsnícími kroužky a víčky na pružinu jako 
ochranou před znečištěním.

• Zásuvky pootočené o 45°.
• Prosvětlený 2pólový vypínač chráněný proti stříkající 

vodě.

Super-Solid IP 54 Extension Socket
For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites. 
Protected against splashing water, IP54.
97

• The top quality and break-resistant plastic housing 
with a wide surface guarantees easy and safe 
operation.

• Widely spaced and water-jet protected safety socket 
outlets with self-closing protective caps against 
contamination.

• Sockets arranged at 45° angles.
• With illuminated 2-pole switch with protection cover.

ROBUST

SPECIAL

IP 54
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Položka č. / Product number 1154444 1154454

barcode / EAN-Code 4007123609192 4007123609215

Délka kabelu / Cable length 1,5 m 10 m

Typ kabelu / Cable designation H07RN-F 3G1,5 H07RN-F 3G1,5

Obal / Packaging Barevné displeje-balení / Colourful display-packaging Barevné displeje-balení / Colourful display-packaging

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 4 ks / Pcs. 4 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A 16 A

Barva / Colour černá / black černá / black

Zahradní zásuvka se zemním bodcem IP 44
Praktický, malý rozvaděč proudu pro zahrady. K napojení zahradního osvětlení, světelných řetězů, rádia, 
elektrického grilu apod. Pro použití na volném prostranství. Chráněno proti vodě, IP 44 dle IEC 60884.

• Zemní bodec a pouzdro ze stabilního plastu odolného 
proti povětrnosti.

• 2 nebo 4 zásuvky se samočinně zavíracími víky.

• Neoprenové pryžové připojovací vedení s vidlicí.

Socket Outlet With Earth Rod IP 44
Practical and small power distributor for the garden. For connecting garden lights, party lights, radio, electric 
appliances, etc. 
For permanent use outdoors. Protected against splashing water, IP 44.
97

• Earth rod and housing made of stable, weather-
resistant plastic.

• 2 or 2x 2 socket outlets with self-closing covers.

• With special rubber cable and water-jet protected 
earthed plug.

IP 44
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Položka č. / Product number 1160400

barcode / EAN-Code 4007123112036

Délka produktu / Length of 
product

20,50 cm

Šířka produktu / Width of product 7,50 cm

Výška produktu / Height of 
product

7,50 cm

Bezpečnostní pouzdro
Pro větší bezpečnost kabelových zástrčkových spojů.

• Ideální ochrana proti nechtěnému rozpojení kabelu 
stejně jako před znečištění a poškozením.

• Nejlépe vhodné pro použití u elektrických přístrojů 
připojených na prodlužovací kabel.

• Velmi doporučujeme i jako ochranu pro malé děti.

Safe-Box
For additional safety when connecting extension cables.
71

• Ideal protection against accidental disconnection of the 
plug connection, as well as from dirt and damage.

• Most suitable for working with electrical equipment 
that require an extension cable.

• Recommended as additional protection for small children 
as well.

  

 

Položka č. / Product number 1160440

barcode / EAN-Code 4007123170784

Délka produktu / Length of 
product

21,50cm

Šířka produktu / Width of product 9,00 cm

Výška produktu / Height of 
product

7,50 cm

Safe-Box BIG IP 44
Pro větší bezpečnost kabelových zásuvných spojů, i ve venkovním prostředí, IP 44.

• Extra velké ochranné pouzdro pro bezpečné spojení 
vidlice a zásuvky a k ochraně před vlhkem.

• Ideální pro mimořádně velké vidlice a spojovací zásuvky 
i velkoobjemové exportní verze.

• Maximálně vhodné pro použití např. při kempování, 
v zahradě při sekání trávníků pro trvalé nebo vánoční 
osvětlení nebo při práci s elektrickými spotřebiči ve 
venkovním prostředí.

• Velmi doporučujeme i jako ochranu pro malé děti.

Safe-Box BIG IP 44
For extra safety when connecting cables, even outdoors, IP 44.
81

• Extra large Safe-Box for safe connection of plug and 
socket and to protect from damp.

• Ideal for particularly large plugs and sockets, especially 
larger export versions.

• Most suitable for use when camping, mowing the lawn, 
for seasonal or Christmas lighting, or when working with 
electrical equipment outdoors.

• Recommended as additional protection for small children 
as well.

IP 44
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Položka č. / Product number 1081091 1137040

barcode / EAN-Code 4007123146338 4007123293858

BJ / UP 1 1

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44 IP44

Počet zásuvek / Number of sockets 4 4

S termostatem / With thermostat ano / yes ne / no

Montážní deska na zásuvkový nástavec IP 44
• Pro kabelové bubny a kabelové navijáky brennenstuhl®. • Zásuvky chráněné proti stříkající vodě, se samočinně se 

zavírajícími víčky.

Extension Socket Inlay Mounting Plate IP 44
16

• For brennenstuhl® cable reels and box reels. • Water-jet protected socket outlets with self-closing 
protective caps.

IP 44
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Položka č. / Product number 1081020 1081040 1081060

barcode / EAN-Code 4007123029150 4007123029174 4007123029198

Provedení / Model Spojka CEE / CEE coupling Spojka CEE / CEE coupling Spojka CEE / CEE coupling

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44 IP44 IP44

Zasouvací systém zásuvek/ Kupplung / Plug 
system socket/ coupling

1x CEE 16A 2P+T (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V 1x CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V 1x CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Počet pólů / Number of poles 3 ks / Pcs. 5 ks / Pcs. 5 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A 16 A 32 A

Jmenovité vstupní napětí / Nominal input 
voltage

230 V / 230V 400 V 400 V

Spojka CEE IP 44
• Spojovací technika bez šroubů.

CEE-Socket IP 44
79

• Screwless connection technology.

  

 

Položka č. / Product number 1081010 1081030 1081050

barcode / EAN-Code 4007123029143 4007123029167 4007123029181

Provedení / Model Vidlice CEE / CEE plug Vidlice CEE / CEE plug Vidlice CEE / CEE plug

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44 IP44 IP44

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug CEE 16A 2P+T (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Počet pólů / Number of poles 3 ks / Pcs. 5 ks / Pcs. 5 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A 16 A 32 A

Jmenovité vstupní napětí / Nominal input 
voltage

230 V / 230V 400 V 400 V

Vidlice CEE IP 44
• Spojovací technika bez šroubů.

CEE-Plug IP 44
77

• Screwless connection technology.

IP 44

IP 44
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Položka č. / Product number 1081220

barcode / EAN-Code 4007123029211

Provedení / Model Spojka CEE / CEE coupling

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Zasouvací systém zásuvek/ Kupplung / Plug 
system socket/ coupling

1x CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Počet pólů / Number of poles 5 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Jmenovité vstupní napětí / Nominal input 
voltage

400 V

Zásuvka CEE 400 V IP 44
CEE-Socket 400 V IP 44
85

  

 

Položka č. / Product number 1081210

barcode / EAN-Code 4007123029204

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Zasouvací systém zásuvek/ Kupplung / Plug 
system socket/ coupling

1x CEE 16A 2P+T (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V

Počet pólů / Number of poles 3 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Jmenovité vstupní napětí / Nominal input 
voltage

230 V / 230V

Zásuvka CEE 230 V/16 A IP 44
CEE-Socket 230 V/16 A IP 44
9

IP 44

IP 44
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Položka č. / Product number 1081025

barcode / EAN-Code 4007123184033

Provedení / Model Spojka CEE / CEE coupling

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Zasouvací systém zásuvek/ Kupplung / Plug 
system socket/ coupling

1x CEE 16A 2P+T (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)

Počet pólů / Number of poles 3 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Jmenovité vstupní napětí / Nominal input 
voltage

230 V / 230V

Úhlová spojka pro karavan 230 V/16 A
Caravan Angle Coupling 230 V/16 A
96

  

Položka č. / Product number 1081310 1081320

barcode / EAN-Code 4007123029228 4007123029235

Provedení / Model Přepínač fází CEE / CEE phase inverter Přepínač fází CEE / CEE phase inverter

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44 IP44

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Počet pólů / Number of poles 5 ks / Pcs. 5 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A 32 A

Jmenovité vstupní napětí / Nominal input 
voltage

400 V 400 V

Přepínač fází CEE IP 44
CEE-Phase Reverse Plug IP 44
91

IP 44

IP 44
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Konektory, zásuvky a zásuvky, montážní jednotky / Plugs, Sockets & Socket Outlet Assembly Units

  

 

Položka č. / Product number 1081640

barcode / EAN-Code 4007123285846

5-pólový křížový rozdělovač CEE IP 44
• Stabilní a funkční křížový rozdělovač se závěsem.
• Vstup: CEE zástrčka 400 V/16 A.

• Výstupy: 3 x CEE zásuvka 400 V/16 A IP 44

Crossover distribution CEE 5-Pole IP 44
12

• Robust and functional cross-connect with a hanger.
• Entrance: CEE plug 400 V/16 A.

• Exit: §x CEE plugs 400 V/16 A IP44.

IP 44
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Konektory, zásuvky a zásuvky, montážní jednotky / Plugs, Sockets & Socket Outlet Assembly Units

  

 

Položka č. / Product number 1080991

barcode / EAN-Code 3281850809914

Adapter CEE s ochranným kontaktem 230 V / CEE 16 A IP 54
• Vidlice: CEE 230 V/16 A, 3-pól, 50/60 Hz. • 1 zásuvka 2P + T - 16A / 230V ~

• S automatickou klapkou

Adapter 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 54
14

• Plug: CEE 230 V/16 A, 3-pin, 50/60 Hz. • 1 socket 2P + T - 16A / 230V ~
• With automatic flap

IP 54

  

 

Položka č. / Product number 1081571

barcode / EAN-Code 4007123286980

Adapter CEE s ochranným kontaktem IP 44
Adapter k napojení elektrických přístrojů se zemnícím ochranným kontaktem.

• Zástrčkový adaptér není měničem napětí ani frekvence.

Adapter 230 V/CEE IP 44
86

• This adapter is not a transformer or a frequency converter.

IP 44
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Konektory, zásuvky a zásuvky, montážní jednotky / Plugs, Sockets & Socket Outlet Assembly Units

  

 

Položka č. / Product number 1081582

barcode / EAN-Code 4007123286997

Zasouvací systém zásuvek/ Kupplung / Plug 
system socket/ coupling

2x CEE 16A 2P+T (3p) 230V 

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug CEE 16A 2P+T (3p) 230V 

Počet pólů / Number of poles 3 ks / Pcs.

2-násobný rozdělovač CEE IP 44
Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.

• Vidlice CEE 230 V/16 A, 
2 zásuvky CEE 230 V/16 A.

• Ochrana proti stříkající vodě IP 44

2-ways Socket CEE IP 44
86

• CEE plug 230 V/16 A, 
2 CEE sockets 230 V/16 A.

• Splash-proof, IP 44.

IP 44

  

 
 
 

Položka č. / Product number 1081583

barcode / EAN-Code 4007123145621

Zasouvací systém zásuvek/ Kupplung / Plug 
system socket/ coupling

3x CEE 16A 2P+T (3p) 230V 

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug CEE 16A 2P+T (3p) 230V 

Počet pólů / Number of poles 3 ks / Pcs.

3-násobný rozdělovač CEE IP 44
Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.

• Ochrana proti stříkající vodě IP 44

3-ways Socket CEE IP 44
86

• Splash-proof, IP 44.

IP 44
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Konektory, zásuvky a zásuvky, montážní jednotky / Plugs, Sockets & Socket Outlet Assembly Units

  

 

Položka č. / Product number 1081071

barcode / EAN-Code 3281850810712

Typ kabelu / Cable designation ohne Kabel / Without cable

Obal / Packaging Polybag

Celkový počet zásuvek / Socket outlets total 4 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Barva / Colour žlutá / Yellow

Power-blok se zásuvkami IP 44
• Zásuvky pootočené o 45° se samozavíracími 

ochrannými víčky.
• S kovovým zavěšovacím háčkem.

4-Way Powerblock IP 44
85

• Sockets in 45° arrangement with self-closing covers. • With hinged metal hanging hook.

IP 44
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Konektory, zásuvky a zásuvky, montážní jednotky / Plugs, Sockets & Socket Outlet Assembly Units

  

 

Položka č. / Product number 1082051

barcode / EAN-Code 4007123121885

Provedení / Model Gumy spojka / Rubber coupling

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Jmenovité vstupní napětí / Nominal input 
voltage

230 V / 230V

Gumová spojka pro vysoké zatížení 230 V/16 A IP 44
Heavy Duty Rubber Coupling 230 V/16 A IP 44
16

  

 

Položka č. / Product number 1082040

barcode / EAN-Code 4007123029273

Provedení / Model Pryžová vidlice / Rubber plug

Krytí (IP) / Degree of protection (IP) IP44

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug Typ E a F (Schuko se zemněním) / Type E and F (Protective contact with earth hole)

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A

Jmenovité vstupní napětí / Nominal input 
voltage

230 V / 230V

Pryžová vidlice s ochranným kontaktem 230 V/16 A IP 44
Heavy Duty Rubber Plug 230 V/16 A IP 44
12

ROBUST

SPECIAL

IP 44

ROBUST

SPECIAL

IP 44
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Konektory, zásuvky a zásuvky, montážní jednotky / Plugs, Sockets & Socket Outlet Assembly Units

  

Položka č. / Product number 1081361010 1081361020

barcode / EAN-Code 3281853610104 3281853610203

Provedení / Model Stecker / Plug Stecker / Plug

Zasouvací systém  zástrčky / Plug system plug Typ E (FR) / Type E (FR) Typ E (FR) / Type E (FR)

Počet pólů / Number of poles 2 ks / Pcs. 2 ks / Pcs.

Max. Proudové zatížení / Max. current carrying 
capacity

16 A 16 A

Jmenovité vstupní napětí / Nominal input 
voltage

250 V 250 V

Barva / Colour černá / black bílá / white

Plochá vidlice pro montáž
Pro použití interiéru, IP 20.

• S vyklápěcí rukojetí - vysunutí bez použití síly. • Pro montáž svépomocí, snadno se připevňuje.

Flat plug mountable
For normal use in dry conditions, IP 20.
82

• With foldout handle for effortless unplugging. • For self-assembly, easy to assemble.
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Požární přikrývka 
Fire Blanket

Kouřový alarm
Smoke Alarm
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Domovní a bezpečnostní technika
Home Security & Safety

WWW.BRENNENSTUHL.COM 105

CARBON MONOXIDE DETECTORS PROTECT YOUR HEALTH!

DETEKTORY OXIDU UHELNATÉHO  
CHRÁNÍ VAŠE ZDRAVÍ!
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Kouřový alarm / Smoke Alarm

  

Položka č. / Product number 1290050

barcode / EAN-Code 4007123631636

Lautstärke / Volume 85 dB(A)

Počet baterií / Number of batteries 1 ks / Pcs.

Baterie typ / Battery type CR 123A

Technologie baterie / Battery technology Lithiová / Lithium

Barva / Colour bílá / white

Průměr / Diameter 10,00 cm

Výška produktu / Product height 3,10 cm

Hlásič kouře RM L 3100
Mimořádně vhodný k dlouhodobému používání.

• VdS testované podle DIN EN 14604.
• Detektor kouře s kvalitní pečetí „Q“, splňuje zvýšené 

požadavky předpisů 14-01 vfdb.
• Se schváleným dlouhým životním cyklem a snížením 

falešných poplašných signálů.
• Zvýšená stabilita proti vnějším účinkům.
• 10 let provoz bez výměny baterie.
• 3 V lithium baterie, pevně zabudovaná v přístroji pro 

zabezpečení trvalé funkce.

• Optická indikace funkce, s testovacím tlačítkem ke 
kontrole funkce

• Včetně tiché spínací funkce a „Funkce nerušení“ při 
nízkém stavu nabití baterie.

• Pronikavý signál alarmu 85 dB.
• Optický a akustický signál při nízkém stavu nabití baterie.
• Včetně montážního materiálu.
• V barevném kartonovém balení.

Smoke Detector RM L 3100
Particularly suitable for long-term use.
87

• VDS tested according to DIN EN 14604.
• Smoke detector with quality seal „Q“, complies to the 

increased demands of regulations 14-01 vfdb.
• With approved long-life cycle and reduction of false 

alarm signals.
• Increased stability against outer effect.
• 10 years of operational life without changing battery.
• 3 V lithium battery fixed in devices for constant 

operational readiness.

• Optical function display, with test button for the 
functional check.

• Includes mute function for false alarm and „Do not 
disturb function“ for low battery level.

• Shrill alarm - 85 dB.
• Optical and acoustic signal when the battery is low.
• Includes mounting materials.
• In colourful display-packaging.

EN
14604

BATTERY

INCLUSIVE

85 dB
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Kouřový alarm / Smoke Alarm

  

Položka č. / Product number 1290080

barcode / EAN-Code 4007123640911

Lautstärke / Volume 85 dB(A)

Počet baterií / Number of batteries 1 ks / Pcs.

Baterie typ / Battery type E-blok 6F22/ 6LR61 / E-Block 6F22/ 6LR61

Technologie baterie / Battery technology Ostatní / Other

Barva / Colour bílá / white

Průměr / Diameter 10,00 cm

Výška produktu / Product height 3,50 cm

Hlásič kouře RM C 9010
Hlásiče kouře zachraňují životy! 
Větší bezpečnost pro Vás, Vaší rodinu a Váš majetek!

• Fotoelektrický hlásič, testováno podle EN 14604.
• Optická indikace funkce, s testovacím tlačítkem ke 

kontrole funkce
• Pronikavý signál alarmu 85 dB.
• Signál v případě slabé baterie.

• Včetně 9V blokové baterie. Životnost min. 1 rok.
• Včetně montážního materiálu.
• V barevném kartonovém balení.

Smoke Detector RM C 9010
Smoke detectors save lives! 
More safety for you, your family and your property!
87

• Photoelectric detector, tested in accordance with EN 
14604.

• Optical function display, with test button for the 
functional check.

• Shrill alarm - 85 dB.
• Acoustic signal when the battery is low.

• Includes nine-volt battery. Service life at least 1 year.
• Includes mounting materials.
• In colourful display-packaging.

EN
14604

BATTERY

INCLUSIVE

85 dB
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Kouřový alarm / Smoke Alarm

  

 
 

Položka č. / Product number 1290080200

barcode / EAN-Code 4007123300303

Lautstärke / Volume 85 dB(A)

Počet baterií / Number of batteries 1 ks / Pcs.

Baterie typ / Battery type E-blok 6F22/ 6LR61 / E-Block 6F22/ 6LR61

Barva / Colour bílá / white

Průměr / Diameter 10,00 cm

Výška produktu / Product height 3,50 cm

Hlásič kouře sada 3x RM C 9010
Hlásiče kouře zachraňují životy! 
Větší bezpečnost pro Vás, Vaší rodinu a Váš majetek!

• Fotoelektrický hlásič, testováno podle EN 14604.
• Optická indikace funkce, s testovacím tlačítkem ke 

kontrole funkce
• Pronikavý signál alarmu 85 dB.

• Signál v případě slabé baterie.
• Včetně 9V blokové baterie. Životnost min. 1 rok.
• Včetně montážního materiálu.

Smoke Alarm Set 3x RM C 9010
Smoke detectors save lives! 
More safety for you, your family and your property!
88

• Photoelectric detector, tested in accordance with EN 
14604.

• Optical function display, with test button for the 
functional check.

• Shrill alarm - 85 dB.

• Acoustic signal when the battery is low.
• Includes nine-volt battery. Service life at least 1 year.
• Includes mounting materials.

EN
14604 85 dB
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Kouřový alarm / Smoke Alarm

  

Položka č. / Product number 1290000

barcode / EAN-Code 4007123637096

Průměr / Diameter 7,00 cm

Výška produktu / Product height 0,10 cm

Magnetická montážní destička BR 1000
pro hlásič požáru

• Montáž kouřového alarmu bez vrtání, šroubování nebo 
hluku.

• Žádné poškození stropu nebo kabelů / potrubí.
• Velmi snadná a rychlá montáž se dvěma samolepícími 

magnetickými deskami.

• Snadno odstranit kouřový alarm (pro testy, výměnu 
baterie atd.).

• Není vhodné pro vinylové tapety, polystyrén, nelepivý, 
silikonizovaný nebo teflonový povrch. Vhodné pouze pro 
kouřové alarmy s průměrem menším než 8 cm.

Magnet Assembly Plate BR 1000
for Smoke Detector
92

• Mounting your smoke alarm without drilling, screwing 
or noise.

• No damage to the ceiling or cables/ducts.
• Very easy and fast assembly with two self-adhesive 

magnetic plates.

• Easy to remove the smoke alarm (for tests, replacing the 
battery, etc.).

• Not suitable for vinyl wallpapers, styrofoam, non-stick 
coated, siliconized or Teflon-coated surface. Only 
limitedly suitable for smoke alarms with a diameter of 
less than 8 cm.
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Detektor CO / CO Detector

  

Položka č. / Product number 1291490

barcode / EAN-Code 4007123641581

Počet baterií / Number of batteries 3 ks / Pcs.

Baterie typ / Battery type Mignon AA LR6

Technologie baterie / Battery technology Alkalická / Alkaline

Průměr / Diameter 10,70 cm

Výška produktu / Product height 4,20 cm

Hlásič CM L 4050
Chrání před jedovatým oxidem uhelnatým (CO).

• Pro použití v garážích, v obytných prostorech s 
otevřeným krbem nebo při kempování.

• Moderní elektrochemické čidlo s dlouhou životností.
• Výstražný signál a indikace LED.
• Signální zvuk na konci životnosti senzoru.

• Pronikavý signál alarmu 85 dB.
• Optický a akustický signál při nízkém stavu nabití baterie.
• Včetně baterií 3 x 1,5 V AA.
• V barevném kartonovém balení.

CO Detector CM L 4050
Protects against poisonous carbon monoxide (CO).
84

• For use in garages, living quarters with open fire places 
or when camping.

• Durable, modern electro-chemical sensor.
• Alarm signal and LED display.
• Signal tone at the end of the sensor service life.

• Shrill alarm - 85 dB.
• Optical and acoustic signal when the battery is low.
• Includes 3 batteries 1.5 V AA.
• In colourful display-packaging.

BATTERY

INCLUSIVE

85 dB
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Požární přikrývka / Fire Blanket

  

Položka č. / Product number 1291210

barcode / EAN-Code 4007123640867

Hasicí deka BLD-02
Pro ještě větší bezpečnost v domě!

• Testováno podle EN 1869:2001.
• Velmi kvalitní tkanina ze skleněného vlákna.
• 100 % sklolaminát.
• Oboustranná vrstva.

• Vzniklé požáry budou zlikvidovány za několik sekund: 
doma, při trávení volného času nebo v práci.

• Velikost: 120 x 120 cm.
• Žáruvzdorné provedení, odolávající teplotám až do 550 

°C.
• V plastovém obalu k montáži na zeď .

Fire Blanket BLD-02
For more safety in your house!
82

• Tested acc. to EN 1869:2001.
• High quality glass fibre.
• 100 % fibreglass.
• Both sides are coated.

• Extinguish fires in seconds, ideal for home and work.
• Size: 120 x 120 cm.
• Heat resistant up to 550 °C.
• Delivered in hard box for wall fastening.

  

Položka č. / Product number 1290940

barcode / EAN-Code 4007123632725

PMR Walkie Talkie TRX 3500
Bezplatná komunikace až do vzdálenosti 5 km.

• Ve volném čase, při soukromých nebo profesních 
aktivitách.

• Jednoduché ovládání, malé, šikovné a robustní.
• LC displej s podsvícením.
• 8 kanálů s automatickým vyhledáváním kanálů.
• Funkce automatické úspory baterie.
• 4 návěstní tóny, pípání Roger.

• Automatická šumová brána.
• Uzamknutí klávesnice.
• Hlídání baterie.
• Včetně spony na opasek 
• Je vyžadováno šest baterií AAA na sadu (baterie nejsou 

součástí balení).
• Balení v blistrech.

PMR Walkie Talkie TRX 3500
Free communication up to a distance of 5 km.
89

• In leisure time or when undertaking private or 
professional activities.

• Easy to use, small, handy and robust.
• LC display with background lighting.
• Eight channels with automatic channel search.
• Automatic battery saving function.
• Four ring tones, Roger Beep.

• Automatic noise suppressor.
• Keypad interlock.
• Battery monitoring.
• Including belt clip.
• Six AAA batteries required per set (batteries not 

included).
• In blister packaging.

3-5 km
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House & Hobby
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Multifunkční detektory / Multifunctions-Detectors

  

 

Položka č. / Product number 1297150

barcode / EAN-Code 4007123249916

BJ / UP 5

Délka produktu / Length of 
product

3,00 cm

Šířka produktu / Width of product 10,00 cm

Výška produktu / Height of 
product

24,50 cm

Elektronický multitester MT 6 S/2
• Bezkontaktní hledání vedení střídavého napětí.
• Zkouška fázového, nulového a ochranného vodiče v 

zásuvkách.
• Zkouška průchodnosti, např. pojistek, žárovek, atd.
• Zkouška polarity, např. u baterií.
• Indikace pomocí LED.

• Malý a šikovný.
• Díky superjasné LED lze použít i jako kapesní svítilnu.
• Včetně 3 výměnných knoflíkových baterií.
• Balení v blistrech.

Electronic Multi-Tester MT 6 S/2
95

• Non-contact location of cables with AC voltage.
• Checking phase, neutral and earthing conductor at the 

sockets.
• Continuity check, e.g. of fuses, bulbs, etc.
• Polarity check, e.g. of batteries.
• Display through the LED.

• Small and handy.
• Because of the super-bright LED, can also be used as a 

flashlight.
• Inclusive 3 replaceable coin cells.
• In blister packaging.

BATTERY

INCLUSIVE 1
LED
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Multifunkční detektory / Multifunctions-Detectors

  

 
 

Položka č. / Product number 1298680

barcode / EAN-Code 4007123249893

BJ / UP 1

Délka produktu / Length of 
product

15,00 cm

Šířka produktu / Width of product 6,50 cm

Výška produktu / Height of 
product

2,50 cm

Detektor vlhkosti MD
• K určení obsahu vlhkosti dřeva nebo stavebních 

materiálů jako např. beton, cihly, potěr, sádrokarton, 
tapety, apod.

• Rozsah měření 5 - 50 % pro dřevo příp. 1,5 - 33 % pro 
stavební materiály.

• Zobrazení na velkém LCD displeji (v procentech, 
rozlišení 0,1 %), jakož i akusticky (lze vypnout).

• Praktická funkce „hold“ umožňuje měření i na špatně 
přístupných místech.

• Automatické vypnutí cca 3 minuty po posledním 
použití.

• Indikace nízkého napětí baterie.
• Robustní, příruční přístroj s oddělenou přihrádkou pro 9 V 

baterii (není součástí dodávky).
• S ochrannou krytkou.
• V barevném kartonovém balení.

Moisture Detector MD
83

• To determine the moisture content of wood or 
building material, such as, e.g. concrete, brick, screed, 
plasterboard, wallpaper, etc.

• Measurement range of 5 - 50 % for wood, or 1.5 - 33 % 
for building material.

• Display on a large LCD display (in percent, resolution 
0.1 %) as well as acoustically (can be deactivated).

• Practical „hold“ function also makes measurement 
possible at locations difficult to access.

• Automatic switch-off approx. 3 mins, after last 
application.

• Battery low voltage display.
• Robust, ergonomic housing with separate compartment 

for 9 V monobloc battery (not included).
• With protective cap.
• In colourful display-packaging.
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House & Hobby / House & Hobby

  
Signograph 25 Set
Elektrická gravírovačka - gravírovaní je nyní stejně snadné jako psaní.

• Výkonná gravírovačka 25 W, s kaleným rydlem a s 
vyměnitelným rydlem z tvrdokovu.

• Vibrační síla: a (pík) ~ = 74,02 m / s² = 7,545 g 
(hodnota píku) 
a (rms) ~ = 52,34 m / s² = 5 336 g (efektivní hodnota / 
střední efektivní hodnota).

• V barevném kartonovém balení.

Signograph 25 Set
Electric engraver - Engraving is as easy as writing.
8

• A powerful engraver with interchangeable hardened 
stylus and hard metal stylus.

• Vibration strength: a (peak)~= 74,02 m/s² = 7,545 g 
(peak value) 
a (rms)~= 52,34 m/s² = 5,336 g (rms-value/root-
mean-square-value).

• In colourful display-packaging.

  
Signograph 25 Diamant-Set
Elektrická gravírovačka - gravírovaní je nyní stejně snadné jako psaní.

• Gravírovačka Signograph 25 Diamant, dodávána v 
soupravě s diamantovým rydlem, s rydlem z tvrdokovu 
a s kaleným rydlem, dále se dvěma modelovacími hroty 
pro měkké kovy, např. měď, cín a hliníková fólie.

• Vibrační síla: a (pík) ~ = 74,02 m / s² = 7,545 g 
(hodnota píku) 
a (rms) ~ = 52,34 m / s² = 5 336 g (efektivní hodnota / 
střední efektivní hodnota).

• V barevném kartonovém balení.

Signograph 25 Diamant-Set
Electric engraver - Engraving is as easy as writing.
88

• The universal set for all materials from soft to extra 
hard. With diamond, hard metal and hardened 
stylusses. 2 forming heads for soft metals such as 
copper, tin and aluminium.

• Vibration strength: a (peak)~= 74,02 m/s² = 7,545 g 
(peak value) 
a (rms)~= 52,34 m/s² = 5,336 g (rms-value/root-
mean-square-value).

• In colourful display-packaging.

Položka č. / Product number 1500762

barcode / EAN-Code 4007123014699

Položka č. / Product number 1500742

barcode / EAN-Code 4007123014682

Položka č. / Product number 1508130 1500540 1500530 1508240 1508250

barcode / EAN-Code 4007123020485 4007123020492 4007123011964 4007123020508 4007123020515

Adaptér pro náhradní rydlo Rydlo z tvrdokovu Diamantové rydlo 2,5 x 18 Modelovací hrot, zakulacený Modelovací hrot, špičatý
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Vzduchové hadice navijáky / Air Hose Reels

  

Položka č. / Product number 1127020

barcode / EAN-Code 4007123001392

Délka hadice / Hose length 20 m

Provozní tlak / Operating pressure 15 bar

Vnitřní průměr / Inner diameter 6 mm (1/4“)

Vnější průměr / Outer diameter 12 mm

Armatura / Fittings DIN

Průměr bubnu / Reel-Ø 290 mm

Buben na vzduchovou hadici Standard
• S vysoce jakostní tkaninovou hadicí.
• Do maximálního provozního tlaku 15 bar.
• S kovovými jednoručními rychlospojkami.

• Těleso bubnu ze speciálního vysoce pevného plastu.
• Stojan z pozinkované ocelové trubky.

Compressor Hose Reel Standard
92

• With high-quality fabric hose, oil resistant.
• Up to 15 bar of pressure.
• Complete with quick release couplings (DIN).

• Drum is made of special highly breakproof plastic.
• Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc 

coating.

  

Položka č. / Product number 1127010 1127030

barcode / EAN-Code 4007123001385 4007123002481

BJ / UP 1 1

Délka hadice / Hose length 20 m 20 m

Provozní tlak / Operating pressure 15 bar 15 bar

Vnitřní průměr / Inner diameter 6 mm (1/4“) 9 mm (3/8“)

Vnější průměr / Outer diameter 12 mm 15 mm

Armatura / Fittings DIN DIN

Průměr bubnu / Reel-Ø 290 mm 290 mm

Buben na hadici pro stlačený vzduch Anti Twist
S axiálním připojením k praktickému navíjení a odvíjení při práci.

• S vysoce jakostní tkaninovou hadicí.
• Do maximálního provozního tlaku 15 bar.
• Axiální připojení, díky tomu lze hadici navíjet a odvíjet 

také za provozu.

• S kovovými jednoručními rychlospojkami, se spojovací 
hadicí a s nástěnnými příchytkami.

• Těleso bubnu ze speciálního vysoce pevného plastu.
• Stojan z pozinkované ocelové trubky.

Compressor Hose Reel Anti Twist
With axial connection permitting rolling up or out during operation.
94

• With high-quality fabric hose, oil resistant.
• Up to 15 bar of pressure.
• Throughflow system, axial connection permitting it to 

be rolled up or out, even during operation.

• With quick release couplings (DIN), connection hose, and 
wall mounting.

• Drum is made of special highly breakproof plastic.
• Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc 

coating.
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Vzduchové hadice navijáky / Air Hose Reels 
Naviják na vodní hadici / Water Hose Reel

  

Položka č. / Product number 1240320300

barcode / EAN-Code 4007123284177

Délka hadice / Hose length 10 m

Další Délka hadice / Additional hose length 2 m

Automatický box Air ABA 10D
• Automatický naviják hadice v robustním plastovém 

pouzdře.
• Silný pružinový pohon s odpojitelnou pružinovou 

západkou.
• Vysoce ohebná tlakuvzdorná polyuretanová hadice, 

vhodná pro vzduch a studenou vodu.

• Připojovací závit 1/4“.
• Provozní tlak 12 bar.
• Pro nástěnnou i stropní montáž, výklopné.

Automatic-Box Air ABA 10D
88

• Automatic hose reel in robust plastic housing .
• With comfortable automatic reeling with ratchet hose 

release.
• Highly flexible, pressure-resistant polyurethane hose , 

suitable for air and cold water.

• Connection thread 1/4 ‚‘ .
• Operating pressure : 12 bar.
• For fitting on walls and ceilings.
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Skladovací cívky / Storage Reels

  

Položka č. / Product number 1130710

barcode / EAN-Code 4007123000647

BJ / UP 1

Armatura / Fittings bez zástrčky / Without

Průměr bubnu / Reel-Ø 290 mm

Garant® úložný buben, prázdný
Pomocník pro všechno, co je třeba navinout.

• Hadice. • Oplocení pastvin.

Garant® Storage Reel - Empty
For everything that needs to be rolled up.
91

• Tubes. • Rolls of fencing.

  

Položka č. / Product number 1319000

barcode / EAN-Code 4007123058266

Armatura / Fittings bez zástrčky / Without

Průměr bubnu / Reel-Ø 380 mm

Brobusta® úložný buben, prázdný
Pomocník pro všechno, co je třeba navinout.

• Hadice. • Oplocení pastvin.

Brobusta® G Storage Reel - Empty
For everything that needs to be rolled up.
95

• Tubes. • Rolls of fencing.
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Žebříky 
Ladders

Pracovní kozy
Trestles 

125

Pracovní kozy a Žebříky
Trestles & Ladders
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Pracovní kozy / Trestles

  

Položka č. / Product number 1444800

barcode / EAN-Code 4007123101658

BJ / UP 4

Výška / Height 0,71 m

Přípustná celková hmotnost / Total 
permissible weight

110 kg

Hmotnost cca / Weight appr. 3,00 kg

Ocelová pracovní koza MB 110
• Stabilní, pevná ocelová čtyřhranná trubka.
• Povrchová úprava plastem odolným proti nárazům a 

poškrábání.
• Sklopný - úspora místa.

• Jednoduchá montáž.
• Rozmontováno na díly v obalu.

Steel Workstand MB 110
85

• Strong, stable square-profile steel tubing.
• Impact and scratch-resistant plastic coating.
• Folds up to save space.

• Easy to install.
• Box contents require partial assembly.

M AX.
110
KG
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Pracovní kozy / Trestles

  

 
 
 

Položka č. / Product number 1444610

barcode / EAN-Code 4007123147687

BJ / UP 2

Max. Výška eingefahren 0,61 m

Max. Výška ve vysunutém stavu / Max. height 
extended

0,83 m

Přípustná celková hmotnost / Total 
permissible weight

120 kg

Podpěrná plocha / Surface 0,97 m

Hmotnost cca / Weight appr. 6,30 kg

Skládací pracovní koza MB 120 KH
• Stabilní, pevný ocelový kozlík.
• Ideální pro schodiště. Zakončení ochranným krytem.
• Výšku lze nastavovat u jednotlivých podpěr pomocí 

pohodlného rychloupínání.
• Povrchová úprava plastem odolným proti nárazům a 

poškrábání.

• Široká, protiskluzová podpěrná plocha.
• Kompaktní, skládací, s držadlem.
• V barevném kartonovém balení.

Extending Workstand MB 120 KH with Quick-Clamping System
119

• Strong, stable steel trestle.
• Ideal on staircases; feet fitted with protective caps.
• Fitted with quick-clamping system. Legs individually 

and conveniently height-adjustable up to 83 cm.
• Impact and scratch-resistant plastic coating.

• Wide, non-slip surface.
• Compact, can be folded up, comes with carrying handle.
• In colourful display-packaging.

M AX.
120

KG
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Pracovní kozy / Trestles

  

Položka č. / Product number 1444700

barcode / EAN-Code 4007123101641

BJ / UP 2

Max. Výška eingefahren 0,81 m

Max. Výška ve vysunutém stavu / Max. height 
extended

1,31 m

Přípustná celková hmotnost / Total 
permissible weight

160 kg

Podpěrná plocha / Surface 0,56 m

Hmotnost cca / Weight appr. 6,30 kg

Teleskopická pracovní koza MB 160 H
• Stabilní, pevná ocelová čtyřhranná trubka.
• Povrchová úprava plastem odolným proti nárazům a 

poškrábání.
• Sklopný - úspora místa.
• Výškově nastavitelný pomocí snadno ovladatelných 

bezpečnostních čepů.

• Sklopný zajišťovací hák proti bočnímu skluzu pracovní 
desky (max. šířka 64 cm).

• Jednoduchá montáž.
• Rozmontováno na díly v obalu.

Telescopic Extending Workstand MB 160 H
12

• Strong, stable square-profile steel tubing.
• Impact and scratch-resistant plastic coating.
• Folds up to save space.
• Vertically adjustable - stability assured by user-friendly 

locking pins.

• Extending locking hooks prevent the worktop from 
sliding off sideways (max. 64 cm wide).

• Easy to install.
• Box contents require partial assembly.

M AX.
160

KG
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Pracovní kozy / Trestles

  

Položka č. / Product number 1485010

barcode / EAN-Code 4007123030453

Počet příček / stupňů / Number of rungs/ 
steps

2 x 3

Výška / Height 0,95 m

Přípustná celková hmotnost / Total 
permissible weight

150 kg

Podpěrná plocha / Surface 0,64 m

Hmotnost cca / Weight appr. 5,00 kg

Dřevěná pracovní koza nebo tapetovací schůdky HAB 150
• Řemeslně stabilní provedení.
• Dokonalá kvalita zpracování.

• Postranice jsou zhotoveny z vybraného jehličnatého 
dřeva bez suků. Na příčle je použito výhradně bukové 
dřevo.

• Standardně vybaveno zvláště stabilním, pozinkovaným 
kováním.

Wooden Stepladder and Trestle HAB 150
1

• Solid and stable.
• Workmanship of the highest quality.

• The side rails are made of selected pine, and premium 
quality beech is used for the rungs.

• The ladder comes complete with robust galvanised 
fittings to give even greater stability.

M AX.
150

KG
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Žebříky / Ladders

  

Položka č. / Product number 1402030 1402040 1402050 1402060 1402070 1402080

barcode / EAN-Code 4007123020171 4007123020188 4007123020195 4007123020201 4007123020218 4007123020225

Počet příček / stupňů / Number of rungs/ 
steps

2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

Max. Výška Štaflí / Height of stepladder max. 0,6 m 0,81 m 1,03 m 1,24 m 1,46 m 1,67 m

Přípustná celková hmotnost / Total 
permissible weight

150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Hmotnost cca / Weight appr. 2,50 kg 3,40 kg 4,20 kg 5,10 kg 7,90 kg 9,20 kg

Oboustranné hliníkové schůdky
• Schůdné z obou stran, proto ideální také pro renovační 

práce.
• Nejvyšší možnou stabilitu zajišťují profilované, široké 

stupně pro práci bez únavy.
• Zajišťovací pásy proti rozjetí.

• Velkoplošně dimenzovaný a bezpečný kloubový spoj.
• Stabilní postranice, profilované příčle a protiskluzové 

plastové konce žebříku jsou garantem pro optimální 
bezpečnost a vysokou stabilitu.

Aluminium Double-Sided Stepladder
96

• The very practical and stable ladder which can be 
climbed on both sides. Ideal for renovation and 
redecoration.

• Optimal firm positioning by wide, ribbed rungs for easy 
working.

• Spreader straps.

• With strong safety holding straps and a wide 
dimensioned and safe hinge joint.

• High-strength side rails, profiled rungs and non-slip 
plastic feet guarantee optimal inbuilt safety and high 
stability.

M AX.
150

KG
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Žebříky / Ladders

  

Položka č. / Product number 1401230 1401240 1401250 1401260 1401270 1401280

barcode / EAN-Code 4007123020102 4007123020119 4007123020126 4007123020133 4007123020140 4007123020157

Počet příček / stupňů / Number of rungs/ 
steps

1 x 3 1 x 4 1 x 5 1 x 6 1 x 7 1 x 8

PlattformVýška / Platform height 0,55 m 0,76 m 0,98 m 1,2 m 1,41 m 1,62 m

Přípustná celková hmotnost / Total 
permissible weight

150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Hmotnost cca / Weight appr. 3,30 kg 3,90 kg 4,30 kg 5,20 kg 6,80 kg 7,60 kg

Domácí hliníkové schůdky s pracovní miskou
Mimořádně lehký žebřík pro domácí použití s velkou pracovní plochou cca 28 x 11 cm k odložení nástrojů atd. 
Ušetří nepohodlné sestupování a vystupování po žebříku.

• Nejvyšší možnou stabilitu zajišťují profilované, 
široké stupně pro práci bez únavy. (Od 6 stupňů s 
bezpečnostními utahovacími popruhy).

• Použití kvalitních hliníkových profilů a odborné 
zpracování zaručují dlouhou životnost a bezpečnost.

• Vysoké bezpečnostní držadlo (60 cm).
• Úspora místa.

Aluminium Stepladder with Work-Tray
The extra-light and reliable aluminium ladder with a big work-tray (approx. 28 x 11 cm) for any kind of tools, 
etc. Saves time and unnecessary climbing up and down.
98

• Exceptional firm positioning by wide, ribbed rungs 
(with extra safety straps for the versions larger than 
6 steps).

• A combination of high-quality aluminium profiles 
and expert workmanship guarantees prolonged 
serviceability and safety.

• High safety rail (60 cm).
• Compact for easy transporting and storage.

M AX.
150

KG
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Žebříky / Ladders

  

Položka č. / Product number 1481040 1481050 1481060 1481070 1481080

barcode / EAN-Code 4007123029365 4007123029372 4007123029389 4007123029396 4007123029402

Počet příček / stupňů / Number of rungs/ 
steps

2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

Max. Výška Štaflí / Height of stepladder max. 1,05 m 1,32 m 1,58 m 1,84 m 2,11 m

Přípustná celková hmotnost / Total 
permissible weight

150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Hmotnost cca / Weight appr. 7,40 kg 9,00 kg 10,50 kg 12,00 kg 14,00 kg

Dřevěný stojací žebřík
Bezpečný, také pro elektrikářské a malířské práce.

• Nejvyšší kvalita použitého dřeva a nejpečlivější 
zpracování zaručují uživateli maximální míru 
bezpečnosti a optimálního komfortu při manipulaci.

• Postranice jsou zhotoveny z vybraného jehličnatého 
dřeva bez suků. Na příčle je použito výhradně bukové 
dřevo.

• Všechny dřevěné štafle firmy brennenstuhl® jsou 
standardně osazeny stabilním, pozinkovaným kováním a 
praktickým hákem na kýbl.

Wooden Stepladder
The safe one, also suitable for electrical and decorating work.
8

• Top quality wood and careful manufacturing guarantee 
the user the topmost comfort and safety.

• The side rails are made of selected pine, and premium 
quality beech is used for the rungs.

• All sizes come complete with a practical and useful hook 
and also robust galvanised fittings to give even greater 
stability.

M AX.
150

KG



NAŠE 5HVĚZDIČKOVÁ KVALITA
OUR 5 STAR QUALITY

Náš servis je vždy rychle a spolehlivě k dispozici: Od logistiky Just in Time, přes osobní a 
individuální poradenství  
až po ulehčující servis konečných spotřebitelů.

At any time is fast and reliable service to you: 
From the Just-in-time logistics, personal and individual  
Consultation to end-relieving service.

Angažmá bez podmínek Commitment without any ifs and buts

KVALITA SERVISU SERVICE QUALITY

S námi jste úplně u zákazníků. Náš rozsáhlý sortiment nabízí vždy ten správný výrobek pro 
každou cílovou skupinu  
– a to zásluhou nepřetržitého dalšího vývoje a rozšiřování.

With us you are always fully tuned to the customer. Our 
extensive range offers the right product for each target 
group - Through continuous development and growth

Kompletní řešení bez kompromisů Complete solutions without compromising

KVALITA SORTIMENTU PRODUCT RANGE QUALITY

Váš prodej žije a profituje ze rozhodujícího rozdílu: 
Naše inovace jsou většinou vždy o krok vpředu 
– a přesvědčují Vaše zákazníky stále znovu a znovu. 

Their lives by selling crucial difference: 
Our innovations are usually one step ahead  
- and convince your customers again and again.

Předstih zásluhou nápadů Progress through ideas

KVALITA INOVACE INNOVATION QUALITY

Nároky Vašich zákazníků uspokojíte našimi výrobky 
 vždy perfektně. K tomu přispívají prvotřídní zpracování a vy- 
nikající funkčnost stejně jako nekompromisně testovaná bezpečnost.

The demands of your customers you meet with our Products  
perfectly. Ensure first class workmanship and excellent  
functionality and safety tested tough.

Technika a procesy v té nejlepší kvalitě Technology and processes at its finest

KVALITA VÝROBKU PRODUCT QUALITY

S naší kulancí můžete vždy počítat: Vy a Vaši zákazníci  
profitují z rozšířených záruk výrobce a  
partnerské podpory při reklamacích.

On our goodwill, you can always count on: You and your  
customers benefit from extended manufacturer warranties  
partnership and support in handling complaints.

Kulance z přesvědčení Goodwill of conviction

ZÁRUKA KVALITY GUARANTEE QUALITY

F I V E  STA R  T EC H N O LO GY
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Stránka 
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1070151 4007123294299 63

1072731 4007123183227 60

1079181 3281850791813 66

1080991 3281850809914 100

1081000 4007123642298 66

1081010 4007123029143 96

1081020 4007123029150 96

1081025 4007123184033 98

1081030 4007123029167 96

1081040 4007123029174 96

1081050 4007123029181 96

1081060 4007123029198 96

1081071 3281850810712 102

1081091 4007123146338 95

1081210 4007123029204 97

1081220 4007123029211 97

1081310 4007123029228 98

1081320 4007123029235 98

1081361010 3281853610104 104

1081361020 3281853610203 104

1081571 4007123286980 100

1081582 4007123286997 101

1081583 4007123145621 101

1081590601 4007123181506 44

1081590602 4007123181513 44

1081640 4007123285846 99

1082040 4007123029273 103

1082051 4007123121885 103

1093201 4007123059379 50

1093231 4007123121250 50

1100501 4007123050284 50

1100531 4007123057542 50

1127010 4007123001385 117

1127020 4007123001392 117

1127030 4007123002481 117

1130710 4007123000647 119

1130751 4007123103157 69

1132910 4007123001521 77

1132961 4007123121793 77

1132988 4007123058495 77

1132990 4007123099788 78

1137040 4007123293858 95

1140741 4007123120871 69

1150010 4007123171262 14

1150651014 3281856510142 23

1150651024 3281856510241 23

1150651026 3281856510265 23

1150651124 3281856511248 23

1150651316 3281856513167 23

1150651326 3281856513266 23

1151401 4007123014026 89

1151741 4007123121823 90

1152301010 4007123299836 26

1152311303 4007123303670 27

1152311304 4007123303694 27

1152311305 4007123303786 27

1152311323 4007123303724 26
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1152311324 4007123303748 26

1152311325 4007123303762 26

1152311503 4007123303687 27

1152311504 4007123303700 27

1152311505 4007123303717 27

1152311523 4007123303731 26

1152311524 4007123303755 26

1152311525 4007123303779 26

1152408 4007123042838 88

1153231070 3281852310708 24

1153251070 3281852510702 24

1153344315 4007123174140 15

1153344318 4007123174157 15

1153391120 4007123183838 22

1153391128 4007123183852 22

1153401 4007123282418 86

1153651 4007123120208 87

1153661302 4007123180257 85

1153661304 4007123180271 85

1153661310 4007123181193 83

1153661311 4007123181209 84

1153751 4007123082094 87

1153904314 4007123091744 16

1153954314 4007123091720 16

1154444 4007123609192 93

1154454 4007123609215 93

1154901 4007123121212 82

1155551374 4007123119561 13

1156001396 4007123146222 13

1156001536 4007123303434 12

1157451 4007123122202 27

1158621 4007123122240 27

1159401 4007123122318 27

1159501 4007123122288 26

1159541376 3281855413765 14

1159551 4007123122257 26

1159904225 4007123647576 92

1160128 4007123042890 75

1160380 4007123165926 75

1160400 4007123112036 94

1160440 4007123170784 94

1160550 4007123172849 44

1160650 4007123172832 44

1160738 4007123055968 75

1161451 4007123019090 72

1161451011 4007123146307 72

1161461 4007123121557 72

1161471 4007123015672 72

1161471011 4007123145065 72

1161660 4007123116980 74

1161670 4007123150397 74

1161790 4007123249732 74

1161800 4007123249749 74

1161821023 3281858210231 73

1161821025 3281858210255 73

1164200100 4007123285372 45

1164210100 4007123285389 45
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1164220100 4007123285396 45

1164230100 4007123285402 45

1164240100 4007123285419 45

1164250100 4007123285426 45

1164260100 4007123285433 45

1164270100 4007123285440 45

1164300100 4007123285471 45

1164310100 4007123285488 45

1164370100 4007123285532 46

1164390100 4007123285556 46

1164400100 4007123285563 47

1164410100 4007123285570 47

1164420100 4007123285587 47

1165431 3281851654315 74

1165481 4007123121533 73

1166498 4007123298945 80

1166602 4007123036912 80

1166718 4007123014392 80

1166728320 4007123303533 80

1166738320 4007123303175 80

1166811011 4007123121656 72

1166821011 4007123121670 72

1167320 4007123119479 79

1167454 4007123011995 73

1167464 4007123011766 73

1167471 4007123001057 73

1167498 4007123298938 80

1167501 4007123001040 73

1167650 4007123027859 79

1167700 4007123026302 80

1167718 4007123007059 79

1167728 4007123007066 79

1167728015 4007123103126 79

1167738 4007123007073 79

1167748 4007123037001 80

1167748321 4007123303526 80

1167768 4007123014538 80

1168240 4007123003754 76

1168250 4007123003761 76

1168272 4007123010639 76

1168282 4007123010547 76

1168292 4007123010554 76

1168310 4007123018031 76

1168360050 4007123282692 76

1168370 4007123299348 76

1168410 4007123018048 76

1168490 4007123101146 80

1168510 4007123018055 76

1168550050 4007123183357 76

1168610 4007123018062 76

1168721 4007123282593 91

1169201 4007123121649 90

1169428 4007123042760 79

1169448 4007123042784 80

1169458321 4007123303540 80

1169468321 4007123303182 80

1169498 4007123042821 80
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Položka č.  
Product number

Barcode EAN-
Code

Stránka 
Page

1180941 3281851809418 65
1181951 4007123019151 68

1182721525 4007123293520 56

1184741 4007123040858 68

1193211 4007123282159 59

1194611 4007123121908 55

1198311 4007123121083 59

1198321 4007123121090 59

1198341 4007123121113 59

1198361 4007123121038 59

1198511 4007123054329 59

1198531033 4007123184712 59

1198551 4007123040865 59

1198561 4007123040872 59

1202441 3281852024414 64

1208021 4007123120840 62

1208031 4007123120857 62

1208181 4007123121045 61

1208851 4007123054169 60

1209021 4007123301171 62

1209031 4007123301188 62

1209061 4007123301263 62

1209461 4007123301195 62

1219651 4007123301232 62

1219751 4007123301249 62

1233221 3281852332212 64

1240320300 4007123284177 118

1241011300 4007123286447 51

1241031300 4007123284207 51

1290000 4007123637096 109

1290050 4007123631636 106

1290080 4007123640911 107

1290080200 4007123300303 108

1290631 3281852906314 70

1290670 4007123641147 71

1290940 4007123632725 111

1291210 4007123640867 111

1291490 4007123641581 110

1294120 4007123631476 34

1297150 4007123249916 114

1298680 4007123249893 115

1308911 4007123286805 58

1309501121 4007123286812 58

1309501122 4007123293070 58

1313421 4007123146260 57

1314801 4007123122394 54

1315501 4007123122417 54

1316301 4007123122455 53

1317601 4007123144211 57

1319000 4007123058266 119

1319011 4007123144259 57

1319101 4007123122479 53

1319201 4007123120512 52

1391001014 4007123144815 19

1391001604 4007123289820 10

1391001607 4007123289196 10

1391001608 4007123291304 10

Položka č.  
Product number

Barcode EAN-
Code

Stránka 
Page

1391004516 4007123300099 18

1394001416 3281850014165 20

1395001414 4007123282234 11

1395001416 4007123282241 11

1396201003 3281852010035 29

1396201013 3281852010134 28

1401230 4007123020102 127

1401240 4007123020119 127

1401250 4007123020126 127

1401260 4007123020133 127

1401270 4007123020140 127

1401280 4007123020157 127

1402030 4007123020171 126

1402040 4007123020188 126

1402050 4007123020195 126

1402060 4007123020201 126

1402070 4007123020218 126

1402080 4007123020225 126

1444610 4007123147687 123

1444700 4007123101641 124

1444800 4007123101658 122

1481040 4007123029365 128

1481050 4007123029372 128

1481060 4007123029389 128

1481070 4007123029396 128

1481080 4007123029402 128

1485010 4007123030453 125

1500530 4007123011964 116

1500540 4007123020492 116

1500742 4007123014682 116

1500762 4007123014699 116

1506454 4007123116751 36

1506464 4007123164615 35

1506951 3281855069511 16

1507031 3281855070319 32

1507041 3281855070418 33

1508130 4007123020485 116

1508160 4007123610235 38

1508240 4007123020508 116

1508250 4007123020515 116

1508440 4007123644780 39

1508460 4007123566334 39

1508470 4007123600915 40

1508500010 4007123645848 43

1508510 4007123170715 41

1508520 4007123170722 42

1508530 4007123170739 41

1508533 4007123189717 38

1508550 4007123561452 40

1951141602 4007123303472 20

6111010 4007123054602 21

6111016 4007123121991 21

6111018 4007123030040 21

6221016 4007123121984 21

6551016 4007123122042 21
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BERNOLSHEIM
Francie/France

BAAR
Švýcarsko/Switzerland

TÜBINGEN
Německo/Germany

TAUFKIRCHEN
Rakousko/Austria

Brennenstuhl S.A.S.

Lectra Technik AG

Lectra Technik Ges.m.b.H.

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Sídlo/Headquarter závod 2

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Sídlo/Headquarter závod 1

BRENNENSTUHL® INTERNATIONAL GROUP



Vaše externí služby brennenstuhl®– pro Vás na cestách v celém České republice a na Slovensku, na celém světe pro Vás k dispozici. 
dosažitelné přes naší centrálu: Telefon +41 (0) 41 767 21 21 

Využijte je! Jsou na místě k dispozici poradenstvím i činem. Poradí Vám při volbě vhodného sortimentu. 
Jsou Vaší kontaktní osobou pro úspěšné odkoupení našich výrobků.

Our brennenstuhl® Sales Representatives – on the road throughout Czech Republic and Slovakia 
but always at your disposal. Contact Telephone +41 (0) 41 767 21 21

Just call us. We would be very pleased in choosing the right products for your demand together with you.
Together we will start the successful sales ouf our products.

brennenstuhl® je držitelem AEO certifikátu a tím připuštěným hospodářským podílníkem  
ve spojení se všemi zákonnými celními zjednodušeními uvnitř EU a přes její hranice.

brennenstuhl® is a certified AEO, or authorised economic operator,  
and as such is eligible for all simplified customs procedures within and outside the EU

WIR SIND GENAU DA, WO SIE UNS BRAUCHEN.
WE ARE EXACTLY WHERE YOU NEED US.
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lectra trading ag
Blegistrasse 13
6340 Baar/Zug

Švýcarsko

Tel. +41 41 767 21 21 · Fax +41 41 767 21 22
www.lectra-t.com · i-o@lectra-t.com

0 43403 5

4 007123 303243

Najdete nás také na: | You find us also on:

www.brennenstuhl.com


