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KATALOG

Platnost od 1. 4. 2022

PŮJČOVNA NÁŘADÍ



Nabízíme:
► široký sortiment stavebních materiálů
► půjčení nářadí: bourací kladiva, jádrové vrtačky, 

vibrační pěchy a desky, řezačky dlažby a mnoho 
dalších

► půjčení přívěsného vozíku, vybavení staveniště 
► zajímavé obchodní a dodací podmínky
► specializovaný prodej u vybraných komodit - 

tepelné izolace, technické izolace, zateplovací 
systémy, suché výstavby, střešní krytiny

►  dodávky obkladů, dlažeb, sanity do koupelen, 
podlahových krytin, vnitřních dveří, panelových 
stropů

► zkušený tým pracovníků
► vlastní autodopravu
► spolehlivost
► stabilitu a zkušenost silného dodavatele

Zajistíme:
► bezplatné poradenství při výběru materiálu
► zpracování cenové kalkulace
► dopravu a skládání vlastními nákladními vozidly 

a hydraulickou rukou
► pronájem stavební mechanizace
► odbornou pomoc při realizaci stavby
► pomoc při výběru realizační firmy

Fasádní systémy

Zdivo a betonové výrobky

Tepelné a technické izolace

Střešní krytiny a komíny

Suché výstavby

Nářadí
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Čistící  
technika
Čisté pracovní prostředí a pořádek na pracovišti 
nejen staveb, je základem bezpečné práce. 
Nezbytné pomocníky jako jsou vysavače, 
tlakové myčky a čističe koberců si můžete 
půjčit na našich pobočkách.
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Čistící technika

Vysavač na mokré a suché sání 40 l

NT40/1 Tact TE

Kompaktní a snadný k přepravě: Vysavač pro vysá-
vání mokrých a suchých nečistot NT 40/1 Tact Te se 
systémem čištění filtru Tact a 40 l nádobou s nárazní-
kem pro dlouhou práci bez přerušení.

Čistič koberců 230V

PUZZI 10/1

Extraktor Kärcher Puzzi 10/1 s podlahovou hubicí/
hubicí na čalounění k čištění koberců/ čalounění 
prostřednictvím nástřikové extrakce. Ideální na malé 
plochy. S vestavěným hákem na zavěšení kabelu  
a fixací ručního nářadí/ sací trubky.

Příslušenství k čištění čalounění
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Čistící technika

Vysokotlaký čistič 

HD 6/13 C Plus

Dobře ovladatelný, mobilní, všestranný: Vysokotlaký čistič HD 6/13 C bez ohřevu pro vertikální i horizontální provoz.  
S uložením příslušenství a systémem automatického snížení tlaku.
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Bourání,  
vrtání
Bourací kladiva a kombinovaná kladiva oceníte 
při bourání zdí, podlah, nebo vrtání otvorů. 
Potřebujete přesný otvor nebo prostup pro 
trubky topení nebo větrání, žádný problém pro 
jádrovou vrtačku se stojanem. Díru pro plotové 
sloupky zvládne hravě náš jamkovač. 
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Bourání, vrtání

Bourací kladivo 18 kg SDS max

GSH16-28

Vysokovýkonné bourací kladivo se sílou úderu 70J, 
kontrola vibrací, upínání 6-ti hran.

Bourací kladivo 6 kg SDS max

GSH5CE

Výkonné kompaktní bourací kladivo pro lehčí práce. 

Vrtací a bourací kladivo 6 kg SDS max

GBH5-40DCE

Kombinované kladivo pro sekání a vrtání s SDS-max 
upínáním.

Bourací kladivo 11 kg SDS max

GSH11VC

Nejsilnější sekací kladivo SDS-max s funkcí kontroly 
vibrací.
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Bourání, vrtání

Zemní vrtací stroj benzínový

BT131

Půdní vrták STIHL BT 131 obsluhovaný jednou oso-
bou s brzdou vrtáku Quickstop. Úchopný rám s níz-
kými vibracemi, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, 
velký opěrný polštářek.

Diamantová jádrová vrtačka

CDR163

Jádrová vrtačka, pro vrtání otvorů do průměru 
200 mm.

Vrtací kladivo 3 kg 230V

GBH2-26RE

Vrtací kladivo 

Kit CDR 163 + CDM 203 
 
INSTRUKCJE OBSŁUGI 
Tłumaczenie oryginalnego podręcznika  



12



Hutnění  
zeminy  
a betonu
Stroje pro hutnění zeminy a betonu už 
neodmyslitelně patří do technologického 
postupu téměř každé stavby. Nabízíme od 
malého vibračního pěchu až po velké vibrační 
desky a příkopové válce. Hutnění betonu 
zlepšuje jeho mechanické a pohledové 
vlastnosti, vyzkoušejte ponorný vibrátor  
a hladící lištu.
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Hutnění zeminy a betonu

Vibrační pěch do 15 kN

BS60-2plus

Vibrační pěch pro hutnění zeminy a kameniva i na  
obtížně dostupných místech.

Vibrační deska do 16 kN

WP1550

Vibrační deska jednosměrná pro hutnění zeminy  
a kamaniva.
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Hutnění zeminy a betonu

Vibrační deska do 25 kN

BPU2540

Vibrační deska obousměrná pro hutnění zeminy  
a kameniva.

Vibrační deska do 35 kN 

BPU3750

Vibrační deska obousměrná pro hutnění zeminy  
a kameniva.
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Hutnění zeminy a betonu

Vibrační deska do 65KN

DPU6555

Vibrační deska obousměrná pro hutnění zeminy  
a kameniva.

Vibrační deska do 65KN

DPU6555

Vibrační deska obousměrná pro hutnění zeminy  
a kameniva.

Vibrační válec hladký RD16-90

DR16

Kloubové modely RD18 zajišťují díky velkému prů-
měru bandáží v kombinaci s nízkým těžištěm stroje 
prvotřídní hutnicí výkon. Přínosem pro uživatele je 
přitom maximální jízdní komfort díky tříbodovému 
ohebnému kloubu a intuitivnímu ovládání. Zvláštnos-
tí je jednostranné zavěšení bandáží, díky němuž je 
umožněno hutnění až k okraji nebo ke stěně.
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Hutnění zeminy a betonu

Ponorný vibrátor mechanický, 230V

M1500/ 35mm/ 3m

Ponorný vibrátor pro hutnění čerstvého betonu v zá-
kladech a dalších betonových konstrukcích. Vhodný 
pro střední hloubky a objemy betonu. Průměr vibrač-
ní hlavice 35 mm.

Vibrační válec ježkový RT82

RT82

Univerzální válec RT je vhodný pro hutnění výkopů 
a základů budov, silnic a parkovišť. Specialitou vál-
ce RT je hutnění soudržných zemin. Ježkové válce 
spolu s nastavitelnou odstředivou silou dosahují op-
timálních výsledků. Dostupný se dvěma šířkami bub-
nu. Systém dálkového ovládání využívá infračervený 
paprsek pro zajištění maximální bezpečnosti: Stroj 
se zastaví, pokud dojde k přerušení očního kontaktu 
mezi obsluhou a strojem. Senzor identifikace blízkos-
ti válec RT zastaví, pokud se dostane do vzdálenosti 
menší než 2 metry od obsluhy. 
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Vibrační lišta motorová, 2 m

P35A/ SBW20M

Vibrační lišta pro povrchové zhutnění a srovnání 
čerstvé betonové směsi. Lehká konstrukce a nízká 
hmotnost vibrační latě umožňuje obsluze použití i na 
delší vzdálenost. Lať se ovládá pomocí obslužných 
řídítek.

Podložka pro vibrační desku do 16 kN

PGV1550

Plastová podložka pro vibrační desku pro hutnění 
betonové dlažby.

Hutnění zeminy a betonu
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Podložka pro vibrační desku do 25 kN

PGV2540

Plastová podložka pro vibrační desku pro hutnění 
betonové dlažby.

Podlozka pro vibrační desku do 35 kN

PGV3750

Plastová podložka pro vibrační desku pro hutnění 
betonové dlažby.

Hutnění zeminy a betonu
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Měření,  
nivelace
Na každé stavbě potřebujete měřit a mít „vše 
v rovině“ k tomu slouží naše lasery, a měřící 
technika.
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Měření, nivelace

Křížový/ linkový laser Multicross 8

GLL3-80CG+BM1+L Box

Čárový laser GLL 3-80 CG,
Vynikající viditelnost zelené 3× 360°.
Simply Connected., Až čtyřikrát lepší viditelnost díky 
zeleným laserovým čárám.
Vysoká přesnost díky inovativnímu sledování CAL 
guard a připojení přes Bluetooth® k vašemu chyt-
rému telefonu pro vzdálené ovládání a bezdotykové 
nastavení nářadí.
Vysoká efektivita práce díky 3× 360° čárám: součas-
né provádění horizontálních a vertikálních nivelač-
ních prací v celém prostoru s jediným přístrojem.
Dual power source: provoz s akumulátorem 12  
V-LI-ion i se standardními alkalickými bateriemi.
Samonivelační (ustálení ±4° do 4 s), velmi přesný 
(±0,2 mm/m) a s pracovním rozsahem s přijímačem 
LR 7 Professional (volitelný) až 120 m.
Kompaktní, jednoduchá manipulace a mimořádně 
robustní (IP 54).
Aretace pro bezpečný transport.
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).
Univerzální držák BM 1 Professional (0 601 015 A01),
Cílová destička laseru, Taška, 1× akumulátor GBA 
12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Rychlonabíječka GAL 
1230 CV (1 600 A00 R44)

Stavební rotační laser

GRL400H 

Rotační laser GRL 400 H
Jednoduše ovladatelný rotační laser pro použití ve 
venkovním prostředí.
Snadná obsluha díky intuitivnímu ovládání - co tlačít-
ko, to funkce.
Samonivelace v rozsahu 8 % (±5°) při horizontálním 
použití.
Automatická funkce varování před nárazem zabraňu-
je nesprávné nivelaci při vibracích nebo otřesech
Velký dosah až 400 m.
Robustní kryt a ochrana proti prachu a stříkající vodě 
IP 56.
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Měření, nivelace

Stavební stativ BT 170 HD

BT170HD

Stavební stativ BT 170 HD, Robustní hliníkové prove-
dení s vysokou stabilitou na každém povrchu. Rychlá 
aretace pomocí systému Quick-Clamp. Vysoká odol-
nost proti povětrnostním vlivům, 5/8“ závitový adap-
tér, Pro GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GLL 3-80 P; 
GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 
HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professio-
nal. S adaptérem: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 
150; GLM 250 VF Professional, Závit stativu: 5/8“

Nivelační lať

GR240 Professional

Pro veškerá měření výšky podlahy robustní, vysoce 
kvalitní hliníkový profil teleskopicky vysouvatelná do 
2,4 m pro použití v extrémních podmínkách doporu-
čená pro: GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; 
GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG; BL 200 
GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional balení v 
papírové krabici.
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Vybavení  
staveniště
Nároky na vybavení staveniště neustále 
rostou, máte málo místa, nebo nedostatečné 
sociální zázemí, nebo snad nechcete, aby 
stavbu navštívil nezvaný host? Pro nás 
žádný problém, nedostatek prostorů vyřeší 
kancelářské a skladové kontejnery. K vytýčení 
hranic použijete plné nebo drátěné oplocení  
a samozřejmě Vám můžeme dodat mobilní 
WC nebo celé kontejnery, stačí si vybrat. 
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Shoz - Násypka

8922

Násypka pro shozy na odpady a suť.

Shoz na odpady 110 CM

1920

Základní shozový díl pro odpady a suť.

Shoz - základní rám pro shoz na odpady

1904

Základní rám pro zavěšení shozů na odpady a suť.

Shoz - boční vstup

1922

Boční vstup pro shozy na odpady a suť.

Vybavení staveniště
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Kontejner sanitární

Kontejner se sociálním vybavení v různých provede-
ní a kombinacích WC, sprcha, umyvadlo.

Shoz - Parapetní svorky do okna

1902

Okenní rám pro zavěšení shozů na odpady a suť.

Kontejner skladový

Kontejner určený pro skladování strojů a materiálu, 
dvoukřídlé dveře plně otevíratelné.

Kontejner kancelářský

Kontejner typu kancelář nebo šatna, kontejnery jsou 
vybavené topením, osvětlením a oknem s roletou.

Vybavení staveniště
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Oplocení plechové

Plechové plotové dílce pro zajistění neprůhledné  
oddělení stavebního prostoru.

Mobilní WC

Mobilní WC s možností umývání rukou, nebo bez 
umývání, nezbytné vybavení každé stavby.

Mobilní osvětlení balon

Mobilní osvětlovací balon, pro použití při snížených 
světelných podmínkách, vyzařuje bílé neoslňující 
světlo.

Oplocení drátěné

Drátěné plotové dílce, pro zajištění prostoru stavby.

Vybavení staveniště
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Mobilní osvětlení- stožár

Mobilní osvětlovací stožár s vlastním napájením.  
Použití při snížených světelných podmínkách.

Vybavení staveniště



30



Broušení,  
řezání
Každý finální povrch chceme mít krásný,  
k tomu potřebujete bezvadný a rovný povrch, 
naše brusky jsou k dispozici. K dělení materiálu 
poskytujeme nejrůznější pily a řezačky. 
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Broušení, řezání

Bruska na stěny/ stropy 225 mm 230V

GE5

Bruska na sádrokarton, na stěny i stropy. Průměr 
brusné hlavy 225 mm, jednoduché upínání brusných 
papírů na suchý zip.

Bruska na beton 125 mm 230V

CG125

Ruční bruska na beton, průměr 125 mm, pro brouše-
ní různých povrchů. Broušení až do kraje.

Bruska úhlová 230 mm 230V

GWS 22-23LVI

Úhlová bruska pro řezání různých stavebních mate-
riálů, kovů a jiných materiálů. 
Průměr kotouče 230 mm.

Bruska na beton 250mm

CG252

Výkonná jednokotoučová bruska pro broušení be-
tonových a anhydritových ploch. Broušení s mini-
málním odstupem od kraje. Jednoduchá obsluha, 
robustní konstrukce. Bruska se používá v kombinaci  
s vysavačem.
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Broušení, řezání

Rozbrušovací pila 350 mm

BTS635S

Výkonná pila pro řezání obrubníků, kamenné dlažby, 
kanalizačních trubek a potrubí. Dále slouží k řezá-
ní malých otvorů a průchodů nebo k bourání. Pila 
umožňuje řezání za sucha i s vodním chlazením.

Drážkovací fréza 45 mm

GNF35CA

Drážkovací fréza, spolehlivý pomocník při řezání 
drážek například pro ukládání kabelů do zdiva nebo 
betonu.

Pila na obklady 1200 mm

Clipper TR252

Portálová pila pro obklady a dlažbu, přesný řez,  
ideální pro obklady a dlažbu do 1200 x 1200 mm.

Pila na obklady

Clipper TT251

Pila pro obkladače, přesný řez, ideální pro obklady 
do 600 x 600 mm.

 

 

TT 251  

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Tłumaczenie oryginalnego podręcznika 
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Broušení, řezání

Pásová pila CB511

CB511

Pásová pila na pórobeton k řezání velkých pórobe-
tonových bloků. Jednoduchá obsluha, polohovatelný 
stůl, čistý a přesný řez, tuhá konstrukce. Podle typu 
pilového listu lze řezat i cihelné tvárnice.

Řezačka polystyrenu 25cm/ 230V

Pro Cut Basic 128

Řezání a dělení polystyrenových desek až do 
tloušťky 25 cm.

Stolová pila JUMBO651

JUMBO651

Stolová pila pro přímý řez. Ideální pro řezání cihel, 
dutinových tvárnic, betonových a kamenných bloků  
a dalších materiálů ve stavebnictví.

Stolní řezačka dlaždic

Clipper CM351 UNO

Malá přenosná pila pro řezání betonové dlažby,  
obkladů, cihel nebo střešních tašek. Pro mokré  
řezání. Řezání pod úhlem 45st (kamenický roh).

CB 511 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi 

 

 

 

JUMBO 651 230/400V 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji 
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Broušení, řezání

PRO Ceram 250, TT251; TR252

TT251

Řezný kotouč 250 mm, použití keramika, žula, mra-
mor,  kameninová dlažba, středně tvrdé obklady  
a keramická dlažba.

Stolová pila JUMBO900

JUMBO900

Bloková pila pro přímý řez. Ideální pro řezání cihel, 
dutinových tvárnic, betonových a kamenných bloků  
a dalších materiálů ve stavebnictví.

EXTREM Ceram Turbo 250, TT251, 
TR252

Řezný kotouč 250 mm, použití porcelán, keramika, 
sklo, mramor, terracota, žula, břidlice, kámen, kera-
mické dlaždice a obkladačky.

Řezačka dlažby ruční 1250mm

TX-1250mm

Délka řezu 125 cm, lámací síla 1200 kg, kufr, 8 mm  
a 22 mm EXTREME kolečka součástí. Pro opakova-
ně intenzivní dělení všech typů keramických obkladů 
a dlažeb, obzvláště vhodné pro slinutou a extrudova-
nou keramiku.

Jumbo 900/1000 E 400V
INSTRUKCJE OBSŁUGI
Tłumaczenie oryginalnego podręcznika

 

 

TT 251  

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Tłumaczenie oryginalnego podręcznika 
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Broušení, řezání

PRO Granite TURBO, 350 žula, CM351 
UNO
Řezný kotouč 350 mm, použití žula, tvrdé cihly, tvrdá 
dlažba břidlice, betonová dlažba.

EXTREME CERAM 250 TT251, TR252

Řezný kotouč 250 mm, použití extra tvrdé glazurova-
né obklady, žula, mramor, kamenné obklady.

Clasic 125, beton, CG125

Brusný kotouč 125 mm, brusné segmenty s ma-
lou dotykovou plochou = agresivní povrchy, použití   
beton, železobeton, přírodní kámen.

PRO Universal LASER, 350, beton, 
CM351 UNO
Řezný kotouč 350 mm, použití betonová dlažba  
a stavební hmoty.
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Broušení, řezání

CG GRD250 20seg, MEDIUM, green, 
CG252
Brusný kotouč 250 mm, zelený, střední segmenty pro 
universální použití.

EXTREME 125, abrasivní, CG125

Brusný kotouč 125 mm, extrémně vysoká rychlost 
úběru a nejlepší výsledný povrch. Samoostřící brus-
né segmenty, použití beton, železobeton, přírodní ká-
men a abrasivní materiály.

CG GRD250 20seg, HARD, red, CG252

Brusný kotouč 250 mm, červený, měkké segmenty 
pro tvrdé podlahy.

CG GRD250 20seg, SOFT, blue, CG252

Brusný kotouč 250 mm, modrý, tvrdé segmenty na 
měkké podlahy.
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Broušení, řezání

Pro Universal CB511

Řezný pás použití porobeton a cihelné bloky.

PRO Universal LASER 650, JUMBO651

Řezný kotouč 650 mm, použití  stavební materiály,  
lehké bloky, porotherm, umělé pískovcové kvádry, 
žula, přírodní kámen.

Extreme  CB511

Řezný pás použití porobeton a cihelné bloky vyšší 
pevnosti (akku 30).

PRO Universal LASER 900, JUMBO 900

Řezný kotouč 900 mm, použití  stavební materiály,  
lehké bloky, porotherm, umělé pískovcové kvádry, 
žula, přírodní kámen.
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Broušení, řezání

Pásová pila MBS502

Pásová pila na pórobeton k řezání velkých pórobe-
tonových bloků. Jednoduchá obsluha, polohovatelný 
stůl, čistý a přesný řez, tuhá konstrukce.

CB 511 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi 
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Topení,  
vysoušení
Technologický proces zrání nejrůznějších 
materiálů je složitý proces, při kterém musí 
být zaručeno teplo a stálá vlhkost. Když nám 
počasí nepřeje, půjčovna Izomat Vás zahřeje. 
Vyberte si topidla a odvlhčovače pro každý 
prostor. 
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Topení, vysoušení

Topidlo plynové 30 kW

PGM 30

Plynové topidlo pro ohřev budov s výkonem až 30kW.

Topidlo naftové 45 kW 

DZH 50-2

Naftové topidlo s přímým spalováním, pro ohřev  
budov, s výkonem až 45 kW.
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Topení, vysoušení

Vysoušeč zdiva 50L 230V

LTE50

Odvlhčovač lze použít ke zkrácení technologických 
přestávek, k vysoušení staveb po haváriích, zápla-
vách, dále k vysoušení sklepů, velkých bytů či domů, 
bazénů.

Vysoušeč zdiva 60L 230V

LTE60

Odvlhčovač lze použít ke zkrácení technologických 
přestávek, k vysoušení staveb po haváriích, zápla-
vách, dále k vysoušení sklepů, velkých bytů či domů, 
bazénů.

Návod k obsluze a montáži

Před začátkem všech prací si přečtěte návod!

REMKO série LTE

LTE 50, LTE 60, LTE 80

Odvlhčovač vzduchu

0153-2020-04 Verze 2, cs_CZ
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Lešení, vzpěry,  
žebříky
Často se nám stane, že potřebujeme pracovat 
ve výškách, lešení a žebříky jsou ideální 
pomůcky stavebníků. Stropy, různé otvory ve 
zdi aby nespadly, potřebují naše podpěry. 
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Lešení, vzpěry, žebříky

Hliníková věž 8,2 m

RS41plus

Hliníková věž je neocenitelný pomocník při práci ve 
výškách až do 10,2 m pracovní výšky

Pokojové lešení

RS44 POWER

Pojízdné pokojové lešení ideální pomocník pro práce 
ve výškách.
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Lešení, vzpěry, žebříky

Vzpěra pro bednění 3,5 m

B35E

Popis:
Stavební podpěrné stojky pozinkované B35E.
Pracovní rozsah 201 - 350 cm.
Nosnost: 39,12 -16,81 kN
Výšku stavebních stojek je možné pomocí zásuvného 
čepu a závitu přesně regulovat.
Díky svým parametrům (pevnost, nízká hmotnost, 
regulace) nahrazují ocelové stojky klasickou 
dřevěnou výztuž bednění.
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Míchání,  
transport
Beton a maltu nejlépe namícháte míchačkou, 
kterou najdete v naší půjčovně. Když máte 
vybrané stroje a materiál, které je potřeba 
odvézt na stavbu, k dispozici máte přívěsné 
vozíky.
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Míchání, transport

Stavební míchačka 160 l / 230V.

BWA110 l / 230 V, Profi

Míchačka pro míchání malty nebo betonu, spolehlivý 
pomocník na každé stavbě. Stavební míchačka  
160 l / 230V.
Typ míchačky: BWA110 l / 230V – PROFI
Popis produktu: 
Profesionální spádová míchačka typu BWA 160 / 
110 je velice kvalitně a robustně postavená a díky 
dostatečně výkonnému motoru (1,1 KW) je vhodná 
jak pro náročné spotřebitele tak i pro nenáročné 
zákazníky, kteří požadují kvalitní produkt.
Pracovní objem míchačky je 110 l a její výkonost je 
1,5 m3 míchané směsi za hodinu.

Hlavní výhody profesionální míchačky:
• bez závadové motory o vysokém výkonu zabezpečené 

plechovým krytem
• plášť bubnu zhotovený z 2 mm silného plechu
• široký litinový věnec s možností jemné regulace
• šnekové vyklápění bubnu- plná kontrola nad
 nakloněním bubnu
• žebrované dno míchačky zvětšující tuhost, vyrobené  

z 2,5mm silného plechu
• dvě míchací ramena v bubnu uložené pod úhlem 

zaručujícím maximální míchání betonové směsi
• garantujeme úplný sortiment náhradních dílů a záruční 

servis
• výroba našich míchaček probíhá dle systému řízení 

jakosti ISO 9001-2009.
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Míchání, transport

Příves za OA do 750 kg

Jednonápravový přívěs za OA pro převoz materiálu  
a jiných nákladů do hmotnosti 500 kg.

Přívěs za OA do 2 500 kg

Dvounápravový brzděný přívěs pro přepravu nákladu 
do hmotnosti 2 200 kg.
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Elektrocentrály,
kompresory
Chybí Vám elektřina a vzduch – půjčte si 
elektrocentrálu, nebo kompresor a máte po 
problémech. 
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Elektrocentrály, kompresory

Elektrocentrála do 4 kVA

Elektrocenrála pro použití všude tam kde není zdroj 
elektrické energie. Robustní provedení, 2x 230V,  
3,5 kVA (2,5 kW).

Elektrocentrála do 5kVA

Elektrocenrála pro použití všude tam kde není zdroj 
elektrické energie. Robustní provedení, 2x 230V,  
5 kVA (3,5 kW).

Kompresor

Malé kompaktní kompresory jsou ideální zdroj stlače-
ného vzduchu pro pohon nářadí.

Elektrocentrála 5-10kVA

Elektrocentrála pro použití všude tam kde není zdroj 
elektrické energie. Robustní provedení, 2x 230V, 
1x400 V (3,5 kW).
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Elektrocentrály, kompresory
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Čerpadla
Máte vodu ve výkopu, nebo ve sklepě – 
sucho zajistí kalové čerpadlo, vyberte si jaké 
potřebujete. 
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Kalové odstředivé čerpadla PT2 a PTA3

Tato vysoce výkonná, samonasávací čerpadla zvládnou pevné částice až 
do velikosti 25 nebo 38 mm. Dodávají vynikající výkon díky svým vysoko 
objemovým kapacitám a velké vypouštěcí hlavě. Čerpadla PT se perfekt-
ně hodí pro staveniště, která je nutné rychle odvodnit.

Čerpadla
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Ponorné čerpadlo PS2 800

PS2

Lehká ponorná čerpadla řady PS mohou transporto-
vat znečištěnou vodu s pevnými látkami až do průmě-
ru 9,5 mm. Jsou zamýšleny pro použití ve výškových 
a hloubkových stavbách, pro komunální práce a i pro 
zemědělské využití. Přitom jsou extrémně robustní  
a jednoduché při používání.

Čerpadla
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Stavební vrátky
a výtahy
Materiál do vyšších pater a na střechu dovezou 
vrátky a výtahy, které si jednoduše půjčíte  
v naší půjčovně.
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Šikmý výtah Lift 250 Comfort

Šikmý výtah GEDA LIFT 250 Comfort je ideálním 
transportním a zvedacím zařízením na každé stavbě. 
Mezi hlavní přednosti patří snadný transport, montáž 
a použití jakéhokoli nářadí, nízké nároky na obsluhu, 
přípojka 230V.

Boční vozík na latě

K šikmým výtahům Geda, umožňuje transport a jízdu 
po latích na šikmé střeše.

Stavební vrátky a výtahy
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Stavební vrátky a výtahy
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Zemní práce
Výkopy, základové pasy, hromady štěrku, 
zeminy, písku a jiných materiálů hravě zvládnou 
rýpadla, dumpery, nakladače a teleskopické 
manipulátory z naší nabídky. Sypký materiál 
potom nezapomeňte zhutnit, půjčte si příkopový 
nebo zeminový válec a na živičné podklady je 
ideální hladký válec.
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Zemní práce

Rýpadlo pásové 803

803

Nejmenší rýpadlo v naší nabídce s hmotností  
1,1 t, gumové pásy nepoškodí podlahy a dokáže 
projet vnitřními dveřmi šířky 80 cm. Stroj je vybaven 
přídavnou hydraulikou pro pohon bouracího kladiva, 
vrtáku případně dalších nástrojů.

Rýpadlo pásové ET16

ET16

Spolu s komfortní kabinou ET16 působí kompaktním 
a robustním designem. S přepravní hmotností men-
ší než 1,6 tun může být rychle a snadno dopravené  
z jednoho staveniště na druhé. Je to ideální společ-
ník pro libovolnou aplikaci díky jednoduchému a bez-
pečnému provozu.
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Rýpadlo pásové ET145

ET145

Rýpadlo ET145 nabízí výrazně zlepšený výkon, aniž 
by velikost rýpadla představovala problém. Jeho vý-
kon, stabilita a obratnost jsou dokonale vyvážené. Až 
5 dalších řídicích obvodů, z nichž 3 jsou individuálně 
nastavitelné, pro multifunkční příslušenství a rozsáh-
lé oblasti použití.

Rýpadlo pásové ET90

ET90

Vysoce účinný stroj, který překvapí svou kompaktní 
konstrukcí a ovladatelností. Vysoká rypná síla a vý-
konný motor přidávají výborné výkonnosti rýpadla na 
hodnotě, což činí z rýpadla na staveništi všestranný 
stroj. S pohyblivým výložníkem má rovněž velký do-
sah, hloubku rýpání a výšku vyložení lopaty.

Zemní práce
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Zemní práce

Dumper kolový DW60

DW60

Kolový dumper má vše, co pořádný tahoun potře-
buje: hydrostatický pohon všech kol s ekonomickým 
režimem, 2 typy korby, užitečnou nosností 6000 kg 
a nejsilnějšími verzemi motoru ve své třídě. Moderní 
bezpečnostní kabina (ve výbavě na přání) z něj dělá 
dumper pro každé roční období.

Dumper pásový DT10

DT10

Pásový dumper zaručuje naprosto bezpečnou a po-
hodlnou jízdu díky vysoké úrovni stability a hladkému 
chodu. Tento stroj se stane vaším nejlepším partne-
rem v těsných prostorech také při překonávání pře-
kážek.
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Zemní práce

Teleskopický manipulátor TH412

TH412

Kompaktní, obratný a silný - teleskopický nakladač 
TH412 společnosti Wacker Neuson zapůsobí svou 
kombinací výšky zdvihu, šířky náklonu a výkonem 
silného stroje. Skutečně všestranně talentovaný  
a vybavený pro široké spektrum úkolů a nejrůznější 
průmyslová odvětví.

Kolový nakladač WL34

WL34

Kolový nakladač WL34 je všestranný a obratný stroj, 
který pohne velkým množstvím materiálu. Kombinu-
je sílu, spolehlivou hydrauliku a kompaktní rozměry  
s nejmodernější technikou a přesvědčivým poměrem 
ceny a výkonu. Robustní pomocník, který zvládne 
horu pracovních úkolů.
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Zemní práce

Tahačový válec RC70

RC70

Tento tahačový válec plně rozvine své silné stránky 
právě při pracích v zúžených oblastech uvnitř měst 
nebo v zahradní a krajinné tvorbě. Intuitivní ovládá-
ní pomocí displeje a joysticku a nastavitelné seda-
dlo řidiče navíc nabízejí vysoký pracovní komfort. Na 
délku měří RC70 pouhých 4,40 m a je tak nejkratším 
tahačovým válcem ve své třídě. To znamená, že se 
osvědčí i tam, kde je prostor pro řadu ostatních taha-
čových válců příliš úzký.
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Zemní práce
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Vysokozdvižné
plošiny
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Vysokozdvižné plošiny

Nůžkové plošiny elektrické

Plošina nůžková elektrická 10 m

Nůžkové plošiny dieselové 

Plošina nůžková dieselová 18 m
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Vysokozdvižné plošiny

Přívěsné plošiny

Plošina přívěsná 18m

Kloubové plošiny elektrické

Plošina kloubová elektrická

Kloubové plošiny dieselové

Plošina kloubová dieselová
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Ostatní
Nenašli jste, co jste hledali? Zde je ještě několik 
strojů a zařízení, které se Vám mohou hodit-
svářečka PVS trubek, tlaková nádrž na vodu 
a jiné. Pokud i přesto sháníte něco jiného, 
zavolejte nám nebo kontaktujte naše pobočky. 
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Ostatní

Svářečka polyfúzní, 800/ 1000 W, FESTA 
kufr + přísl. 

170102

- polyfúzní svářečka s příkonem 800 - 1000 W
- teplotní rozsah 0 až 300 °C.
- rychlý náběh pracovní teploty do 10 - 15 min
- nástavce s teflonovou vrstvou v průměrech 16, 20,    
  25, 32 mm
- délka přívodního kabelu 1,4 m
- odolné a praktické balení v kovovém kufru včetně  
  kompletního příslušenství

Šroubovák na šrouby sádrokarton

DCF620D2K-QW   

Aku šroubovák se zásobníkem je ideální pomocník 
pro montáž sádrokartonových desek.
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Ostatní

Tlakový zásobník vody 15 l

T-DRUWASSER-S001

Plastová nádoba na vodu, slouží jako zdroj tlakové 
vody pro aplikace všude tam, kde není dostupný 
zdroj vody.
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Příslušenství
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Příslušenství

Prodloužení DIA korunek 300 mm

310004574

Prodlužovací tyč pro jádrové vrtání.

Prodloužení DIA korunek 500 mm

310004575  

Prodlužovací tyč pro jádrové vrtání.

Diamantový vrták 62 x 450 mm

Diamantový vrták pro jádrové vrtání průměr 62 mm, 
délka 450 mm, pro vrtání do zdiva a betonu.

Diamantový vrták 82x450 mm

Diamantový vrták pro jádrové vrtání průměr 82 mm, 
délka 450 mm, pro vrtání do zdiva a betonu.
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Diamantový vrták 112 x 450 mm

Diamantový vrták pro jádrové vrtání průměr 112 mm, 
délka 450 mm, pro vrtání do zdiva a betonu.

Příslušenství

Diamantový vrták 132 x 450 mm

Diamantový vrták pro jádrové vrtání průměr 132 mm, 
délka 450 mm, pro vrtání do zdiva a betonu.

Diamantový vrták 152 x 450 mm

  

Diamantový vrták pro jádrové vrtání průměr 152 mm, 
délka 450 mm, pro vrtání do zdiva a betonu.

Diamantový vrták 162 x 450 mm

Diamantový vrták pro jádrové vrtání průměr 162 mm, 
délka 450 mm, pro vrtání do zdiva a betonu.
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Příslušenství

Dláto kanálové 6/ 11 kg (SDS-max) -  
280 mm
 
Nástroj k bouracím kladivům ideální pro drážkování.

Dláto špičaté 18 kg (6-ti hran) 520mm

Bourací nástroj, špice k bouracím kladivům kategorie 
18 kg.

Dláto špičaté 6/ 11 kg (SDS-max) -  
280 mm
Bourací nástroj, špice k bouracím kladivům kategorie 
6-11 kg.

Stojan pro jádrovou vrtačku

CDR163 _135156

Stojan pro jádrovou vrtačku, použití při vrtání větších 
nebo delších otvorů pod úhlem.
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Příslušenství

Dláto široké 18 kg (6-ti hran)

Bourací nástroj, dláto široké k bouracím kladivům  
kategorie 18 kg.

Dláto ploché 18 kg (6-ti hran) 520 mm

Bourací nástroj, dláto k bouracím kladivům kategorie 
18 kg.

Dláto široké 6/ 11 kg (SDS-max) - 300 mm

Bourací nástroj, dláto široké k bouracím kladivům  
kategorie 6-11 kg.

Dláto ploché 6/ 11 kg (SDS-max) -  
280 mm
Bourací nástroj, dláto k bouracím kladivům kategorie 
6-11 kg.
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Příslušenství

Zemní vrták Ø200mm pro zemní vrtací 
stroj
Zemní vrták pro vtrání děr průměr 200 mm.

Vrták 12x460 mm SDS-plus

  
Spirálový vrták průměr 12 mm s upínáním SDS plus.

Vrták 18 mm SDS-max
Spirálový vrták průměr 18 mm s upínáním SDS max.

Vrták 16x460 mm SDS-plus
Spirálový vrták průměr 16 mm s upínáním SDS plus.

Vrták 20 mm SDS-max
Spirálový vrták průměr 20 mm s upínáním SDS max.

Vrták 16 mm SDS-max
Spirálový vrták průměr 16 mm s upínáním SDS max.
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Příslušenství

Vrták 22 mm SDS-max

Spirálový vrták průměr 22 mm s upínáním SDS max.

Vrták 30 mm SDS-max

Spirálový vrták průměr 30 mm s upínáním SDS max.

Vrták 35 mm SDS-max
 
Spirálový vrták průměr 35 mm s upínáním SDS max.

Vrták 25 mm SDS-max

Spirálový vrták průměr 25 mm s upínáním SDS max.

Vrták 32 mm SDS-max

Spirálový vrták průměr 32 mm s upínáním SDS max.

Zemní vrták Ø 90mm pro zemní vrtací 
stroj

Zemní vrták pro vání děr průměr 90 mm.
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Příslušenství

Zemní vrták Ø 150 mm pro zemní vrtací 
stroj
Zemní vrták pro vrtání děr průměr 150 mm.



pondělí - pátek: 8:00 - 16:00

NENAŠLI JSTE, CO JSTE HLEDALI?
KONTAKTUJE NAŠE OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 
NEBO POBOČKY:

Pobočky

Praha a okolí: Kladno, Neratovice, Praha 4 – Hrnčíře, Praha 5 – Slivenec, Úvaly 
 Tel.: 722 957 924
Severní Čechy: Česká Lípa, Louny, Mělník, Teplice, Ústí nad Labem  
 Tel.: 722 984 957
Jižní Čechy: České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Tábor 
 Tel.: 702 242 119
Východní Čechy: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Kutná Hora, Liberec, Nová Paka, Pardubice 
 Tel.: 722 991 838
Západní Čechy: Karlovy Vary, Plzeň, Rakovník, Rokycany, Třemošná 
 Tel.: 722 472 048
Morava: 
Brno, Tel.: 602 355 258
Kroměříž, Tel.: 602 263 939
Olomouc, Tel.: 602 722 724
Veselí nad Moravou, Tel.: 602 696 783

Karlovy Vary

Louny

Ústí nad LabemTeplice
Česká Lípa

Liberec

Nová Paka

Hradec Králové

Pardubice
Kutná HoraÚvalySlivenec

Rakovník Kladno

Neratovice

Mělník

Hrnčíře

Rokycany

Třemošná

Plzeň

Tábor

Jindřichův Hradec

České Budějovice

Český Krumlov

Brno

Kroměříž

Veselí nad Moravou

OlomoucHavlíčkův Brod

Hlinsko Svratka

Nové Město na Moravě
Žďár nad Sázavou

Jihlava

www.izomat.cz
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Příslušenství

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO NÁJEM MOVITÝCH VĚCÍ

sjednané mezi 

společností IZOMAT stavebniny s.r.o., IČ: 45242003, se sídlem Michalská 432/12, 110 00 Praha 1
(dále jen „pronajímatel“)

a 
Nájemcem dle každé dílčí nájemní smlouvy 

(dále jen „nájemce“)

I.	 Předmět	
1.1. Předmětem těchto všeobecných smluvních podmínek pro nájem movitých věcí (dále jen „smluvní	podmínky“) je úprava základních 

podmínek, za kterých budou mezi společností IZOMAT stavebniny s.r.o. (dále jen „pronajímatel“) jako pronajímatelem a nájemcem 
uzavírány dílčí nájemní smlouvy, jejichž předmětem bude užívání movitých věcí a práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající 
z těchto vztahů.

1.2. Každá nájemní smlouva uzavřená podle těchto smluvních podmínek je nájemní smlouvou uzavřenou dle ust. § 2201 a násl. zák. 
č.89/2012 Sb. – občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi pronajímatelem a nájemcem.

II.	 Uzavírání	nájemních	smluv	a	jejich	plnění 
2.1. Jednotlivé nájemní smlouvy budou uskutečňovány v rámci těchto smluvních podmínek. 
2.2. Nájemní smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu nebo okamžikem předání předmětu nájmu a převzetí nájemcem nebo 

nájemcem určenou oprávněnou osobou, dojde-li k převzetí předmětu nájmu později než k podpisu nájemní smlouvy.
2.3. Nájemce je oprávněn užívat předmět podnájmu výhradně k účelu, pro který je určen a dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy  

a předpisy pro obsluhu předmětu nájmu.

III.	 Doba	nájmu	a	vrácení	předmětu	podnájmu
3.1. Doba nájmu začíná běžet okamžikem předání a převzetí předmětu nájmu.
3.2. Nájem se sjednává vždy na dobu určitou, a končí dnem, který byl sjednán jako poslední den nájmu. V případě, že nájemce vrátí předmět 

nájmu pronajímateli dříve, než skončila doba nájmu, je i přesto povinen uhradit sjednané nájemné v celé výši, nebude-li dohodnuto 
jinak. 

3.3. Převzetím předmětu nájmu nájemce odpovídá za jakékoli škody vzniklé na předmětu nájmu, a to včetně jeho ztráty, odcizení nebo 
zničení.

3.4. Nájemce je povinen předmět nájmu vrátit v den či hodinu skončení doby nájmu odpovědné osobě pronajímatele, a to v čistém  
a funkčním stavu, a to v místě, ve kterém předmět nájmu převzal. Při vrácení předmětu nájmu bude popsán jeho stav při jeho vrácení.

3.5. V případě, že bude předmět nájmu vrácen ve znečištěném stavu, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci náklady za jeho vyčištění  
v sazbě dle ceníku pronajímatele.

3.6. V případě, že je předmět nájmu vybaven spalovacím motorem, pronajímatel jej nájemci předá s plnou tankovací nádrží, a nájemce je 
povinen jej s plně natankovanou nádrží vrátit. V případě že nájemce tuto povinnost nesplní, je povinen nahradit pronajímateli náklady 
za dotankování. 

 V případě, že nájemce vrátí pronajímateli předmět nájmu (vybavený spalovacím motorem) natankovaný jiným než technicky 
předepsaným palivem, je povinen nahradit škodu tím způsobenou (odčerpání paliva, event. opravu poškození vzniklého v důsledku 
špatného natankování).  
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IV.		 Nájemné	a	platební	podmínky
4.1 Nájemné je stanoveno jako denní nájemné a nájemce platí nájemné za každých započatých 24 hod, není-li domluveno jinak.
4.2 Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné za užívání předmětu nájmu, a to bezhotovostně, nebo v hotovosti; vždy dle dohody 

pronajímatele a nájemce. 
4.3 Výše nájemného je sjednána vždy v příslušné nájemní smlouvě.  
4.4 Nájemné bude pronajímatelem vyúčtováváno bez zbytečného odkladu po skončení nájmu. K vyúčtované ceně bude vždy připočtena DPH 

v aktuální výši stanovené právním předpisem.
4.5 V případě, že nájemce bude v prodlení s úhradou jakéhokoli svého peněžitého závazku z nájemního vztahu, je povinen zaplatit pronajímateli 

úrok z prodlení v zákonné výši.
4.6 Daňové doklady budou nájemci zasílány v elektronické podobě na sdělenou e-mailovou adresu.
4.7 V případě, že pronajímatel obdrží od nájemce platbu, která nebude řádně či nijak identifikovatelná (např. bez uvedení variabilního symbolu 

či bez zprávy pro příjemce), je pronajímatel oprávněn takovou platbu zaúčtovat vůči nejdříve splatnému dluhu nájemce.
4.8 Nájemce není oprávněn započítat své pohledávky za pronajímatelem vůči pohledávkám pronajímatele z nájemního vztahu. 
4.9 Nájemce je povinen při podpisu každé nájemní smlouvy předat v hotovosti pronajímateli kauci. Výše kauce je uvedena v platném 

ceníku pronájmu ke dni uzavření nájemní smlouvy. Pronajímatel je oprávněn proti kauci započítat své pohledávky za nájemcem, vzniklé  
z nájemního vztahu, a to zejména dluhy na nájemném, úroku z prodlení, smluvní pokutě, nákladech na vyčištění předmětu nájmu, náhradu 
škody na předmětu nájmu, atd.

V.			 Sankce
5.1 V případě poškození předmětu nájmu způsobeném užíváním jiným než obvyklým či dohodnutým způsobem, se nájemce zavazuje zaplatit 

pronajímateli náhradu škody ve výši odpovídající účelně vynaloženým nákladům na uvedení předmětu nájmu do provozuschopného stavu. 
O poškození bude učiněn zápis a k částce vyúčtované za nájem, bude připočtena odpovídající částka dle výše náhrady škody, vynaložených 
nákladů, atd.

5.2 V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, odpovídající výši 
nájemného za dobu než předmět nájmu fyzicky vrátí. Výše této smluvní pokuty není limitována. Smluvní pokuta je splatná spolu s nájemným.

5.3 V případě úplného zničení, ztráty či odcizení předmětu podnájmu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli částku odpovídající pořizovací 
ceně předmětu nájmu dle pořizovací ceny předmětu nájmu k datu zničení, ztráty či odcizení, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

5.4. V případě, že nájemce umožní užívání předmětu nájmu třetí osobě, odpovídá pronajímateli za případný vznik škody v celém rozsahu, jako 
by předmět nájmu užíval sám. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele předat předmět nájmu do 
dalšího užívání třetí osobě. 

VI.		 Závěrečná	ustanovení
6.1 Není-li v těchto smluvních podmínkách stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi pronajímatele a nájemcem příslušnými ustanoveními zák. 

č.89/2012 Sb. – občanský zákoník.
6.2 Tyto smluvní podmínky jsou součástí každé nájemní smlouvy pro nájem movitých věcí, podepsané mezi pronajímatelem  

a nájemcem. 

 

         IZOMAT stavebniny s.r.o.        Nájemce
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