
Vytáhněte se při práci
s teleskopickým žebříkem
 
JC-032
Špičkový hliníkový 
teleskopický žebřík
Opěrný teleskopický žebřík JC-032 nové generace je určen 
pro montážní, opravářské, údržbářské a jiné pracovní úkony, 
spadající do oblasti profesionální řemeslné nebo průmyslové 
výroby. 

Díky své unikátní patentované technologii a špičkové kon-
strukci ze stabilních materiálů splňuje žebřík přísné požadavky 
evropských bezpečnostních norem a vychází vstříc flexibilitě 
profesionálních uživatelů, spojené především s vysokou 
variabilitou jejich práce.

Vhodný výběr a kombinace materiálů, eloxovaného hliníku 
o tloušťce stěny 1,5 mm s vysoce odolným termoplastem, 
podpořená navíc prodloužením vnitřních přesahů jednotli-
vých hliníkových stojin, se vyznačuje vysokou stabilitou 
i při roztažení žebříku do maximální délky 3,2 m. Díky 
speciálnímu systému je vysouvání a zasouvání žebříku 
otázkou pouhých několika vteřin. Výšku žebříku lze zcela 
jednoduše měnit po 30cm krocích, automatické blokování 
jednotlivých stupňů (příčlí) je zárukou bezpečné práce 
v jakékoli výšce.   

Ve složeném stavu má teleskopický žebřík minimální nároky 
na přepravní prostor, a proto se vejde do zavazadlového pro-
storu jakéhokoliv automobilu. Při své nízké hmotnosti a kom-
paktní velikosti je žebřík dobře skladný, přenášení a manipula-
ce s ním jsou velice jednoduché. Přenášení žebříku v textilním 
obalu přes rameno je obzvláště vhodné při pohybu po stave-
ništi nebo při manipulaci s jiným pracovním vybavením.

Transport

Ve složeném stavu zabírá žebřík naležato plochu pouhých 
0,37 m2, takže se bez problémů vejde i do kufru osobního 

automobilu.

Přenášení

S pomocí textilního přepravního obalu s popruhem 
přes rameno zabere přenášení pracovního vybavení 

mnohem méně času.

Manipulace

Díky svým kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti
je jakákoli manipulace se žebříkem neuvěřitelně 

snadná a pohodlná.

VYS 30-71 AC
Průmyslový vysavač s automatickým čištěním filtru
1 500 W; 25 kPa; 30 L; 11 kg

Objednací číslo  Běžná cena stroje vč. DPH

00 765 482  12 990 Kč

ASR 14 ES
Rázový utahovák pro montáže a strojírenství
14,4 V; 2× 2,6 Ah; 206 Nm; M10-M16; systainer

Objednací číslo  Běžná cena stroje vč. DPH

00 778 006  8 990 Kč

QUICK TOOL CHANGE
DIRECTfix

Nabídka platí od 1. 9. do 30. 11. 2011

Žebřík za:

1 Kč
Žebřík za:

1 Kč

Součásti dodávky:
Textilní přepravní obal s popruhem

Technické parametry 

Maximální délka  3,20 m
Výška ve složeném stavu 0,80 m
Šířka    0,46 m
Počet příčlí    11
Vzdálenost mezi příčlemi 0,30 m
Maximální nosnost  150 kg
Hmotnost   9,2 kg

Obj. č. 00 765 550

Cena vč. DPH   3 490 Kč
 bez DPH  2 908 Kč



VYS 30-21
Průmyslový vysavač s manuálním čištěním filtru
1 500 W; 25 kPa; 30 L; 11 kg

Objednací číslo  Běžná cena stroje vč. DPH

00 778 023    9 990 Kč

ASV 14 EA + EVP 13 H-2CA
Dvourychlostní akumulátorový šroubovák
14,4 V; 2× 1,3 Ah; 35 Nm; 1,45 kg; systainer

Silná příklepová vrtačka s konstantní elektronikou
1 100 W; 65 Nm; max. Ø 24 mm; 2,8 kg; systainer

Objednací číslo  Běžná cena strojů vč. DPH

00 000 001    10 980 Kč

ASV 14 EA + EKK 26 E
Dvourychlostní akumulátorový šroubovák
14,4 V; 2× 1,3 Ah; 35 Nm; 1,45 kg; systainer

Elektropneumatické kombinované kladivo
800 W; 3,2 J; SDS-plus; max. Ø 26 mm; 2,9 kg; kufr

Objednací číslo  Běžná cena strojů vč. DPH

00 000 002   11 580 Kč

ASV 14 EA + EGM 10-E3
Dvourychlostní akumulátorový šroubovák
14,4 V; 2× 1,3 Ah; 35 Nm; 1,45 kg; systainer

Míchadlo na houževnaté stavební materiály
980 W; max. Ø metly 120 mm; M14; 4,3 kg

Objednací číslo  Běžná cena strojů vč. DPH

00 000 003   11 580 Kč

Váš odborný prodejce:

N
o.

: 0
0 

76
5 

57
1

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

Tel.:   481 645 471 - 2
  481 645 227
Fax.: 487 823 207

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

Nabídka zboží platí od 1. 9. do 30. 11. 2011 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, 
ceny s DPH 20 % jsou orientační.

Obrázky jsou nezávazné. Dodávané příslušenství se případně 
liší od dílů zobrazených a popsaných v této tiskovině. 
Změny technických údajů si vyhrazujeme. 
Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.

Teleskopický žebřík za exkluzivní cenu

Žebřík za:

1 000 Kč Žebřík za:

1 Kč

Žebřík za:

1 Kč

Žebřík za:

1 Kč

Žebřík za:

1 Kč

Žebřík za:

1 000 Kč

Žebřík za:

1 000 Kč

EVP 13 H-2CA
Silná příklepová vrtačka s konstantní elektronikou
1 100 W; 65 Nm; max. Ø 24 mm; 2,8 kg; systainer

Objednací číslo  Běžná cena stroje vč. DPH

00 763 319    5 990 Kč

ASV 14 EA
Dvourychlostní akumulátorový šroubovák
14,4 V; 2× 2,6 Ah; 35 Nm; 1,7 kg; systainer

Objednací číslo  Běžná cena stroje vč. DPH

00 778 005    7 590 Kč

EKK 26 E
Elektropneumatické kombinované kladivo
800 W; 3,2 J; SDS-plus; max. Ø 26 mm; 2,9 kg; kufr

Objednací číslo  Běžná cena stroje vč. DPH

00 778 067    6 590 Kč

EGM 10-E3
Míchadlo na houževnaté stavební materiály
980 W; max. Ø metly 120 mm; M14; 4,3 kg

Objednací číslo  Běžná cena stroje vč. DPH

00 622 834    6 590 Kč

Žebřík za:

1 000 Kč
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