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Moderní vybavení 
dílen a průmyslových 
provozů
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Pracovní stoly

NC program
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10 ESD program

Dílenský nábytek do průmyslových provozů i malých dílen. Vybavení šaten do 

podniků, škol či sportovních zařízení. Česká výroba, odolné materiály 

a vyjímečná životnost.
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Kancelářské a dílenské 
židle

Průmyslové boxy 
a krabičky

Židle do jídelen 
a zasedacích místností

Box 1

Box 3 Box 4 Box 5

Box 2 Box 2L Box 2B
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Akumulátorové nářadí
Milwaukee M18

Milwaukee M12

Packout

Milwaukee je celosvětově předním výrobcem a prodejcem Heavy-Duty nářadí 

a příslušenství pro profesionální uživatele.
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Síťové nářadí Rozvod vzduchu 
a pneumatická technika

Historie firmy Narex se začala psát v České Lípě před 

více jak 70 lety. Dodnes zůstává zárukou kvalitního 

a spolehlivého elektronářadí, které vyhoví náročným 

požadavkům řemeslníků a průmyslové výroby.

Dodavatel vzduchotechniky. Dodávka a instalace kompresorových stanic, 

rozvodů stlačeného vzduchu a pneumatického nářadí.
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Ruční a šroubovací 
nářadí

Kleště KNIPEX

Program sortimentu Wera zahrnuje více než 3000 druhů nářadí pro lepší 

pracovní výsledky při ručním a strojním šroubování. Česká výroba z Bystřice 

nad Pernštejnem a z Třebíče.

Přední výrobce vysoce kvalitních kleští v Evropě. Odpovídají nejvyšším 

požadavkům na výkon, ergonomii a životnost.
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Nařadí Expert Nařadí Stanley

TONA Pečky byla založena v roce 1892, původně jako slévárna železa. Výrobní 

program pak v průběhu let prošel postupným vývojem řemeslnického nářadí. 

Dnes je výroba přesunuta do Francie pod společnost Facom a sortiment se 

prodává pod značkou Expert by Facom.

Široký sortiment řemeslnického nářadí a měřící techniky, ale i běžného 

nářadí, včetně jeho uložení.
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Hygienické prostředky Průmyslová chemie

BAS
Vysoce účinný dezinfekční prostředek vhodný
na ošetření a dezinfekci povrchů. Spolehlivě ničí bakterie,
kvasinky, mikroby a plísně. Ošetřený povrch chrání proti
šíření nežádoucích mikroorganismů. Po aplikaci má
příjemnou vůni. Eliminuje tvorbu nepříjemného zápachu
likvidací mikroorganismů.      

POUŽITÍ

BAS je díky svým vlastnostem určen k ošetření a dezinfekci povrchů. Lze jej s úspěchem používat na ošetření veškerých
ploch jako jsou interiéry dopravních prostředků, přepážky veřejných prostor, pokladny, recepce, klávesnice, povrch
mobilních telefonů. Vhodné použití je pro ošetření pracovních oděvů, obuvi, ponožek, rukavic, přileb, neprodyšných
kombinéz, ale i šatních skříněk, šaten, sprch a veřejných prostor. Jeho použití je velice univerzální. Při použití například
u pracovní obuvi a ponožek zabraňuje tvorbě nežádoucích mikroorganismů, snižuje pocení nohou a eliminuje tak jejich
nepříjemný zápach. Při dlouhé práci tak výrazně přispívá ke snížení únavy, k prodloužení pocitu svěžesti a pohody.
Výrobek BAS byl odzkoušen dle ČSN EN ISO/IEC 17025 na St. aureus, E. coli, Ps. aeruginosa, Pr. vulgaris, S. marcescens,
C. albicans, Aspergillus niger a Penic

VÝHODY

účinná dezinfekce ošetření a dezinfekce povrchů

zabraňuje tvorbě nežádoucích mikroorganismů odstraňuje nežádoucí zápach

příjemně voní

NÁVOD K POUŽITÍ

Pomocí rozprašovače dostatečně postříkejte dezinfikovaný povrch a nechejte vyschnout. Účinnost lze posílit setřením
ještě vhlkého povrchu a následnou opakovanou aplikací přípravku BAS, který se nechá vyschnout. Takto ošetřený
povrch je dezinfikovaný a chráněn proti šíření nežádoucích mikroorganismů. 
Nikdy nestříkejte proti očím!

OSOBNÍ HYGIENA
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MEGA OLEJ®
MEGA OLEJ® je výjimečný mazací a separační prostředek

na bázi PTFE bez obsahu silikonu. Rozsah pracovních

teplot –20 až 185 °C.

POUŽITÍ

MEGA OLEJ® má díky svým vlastnostem velmi široké využití. Má vysokou pronikací schopnost, rozhýbe nepohyblivé

nebo zarezlé díly a vytvoří mimořádně mechanicky a chemicky odolnou vrstvičku PTFE, která má až desetinásobnou

životnost proti běžným mazivům. Nenapadá gumu ani plastické hmoty, odpuzuje vodu a prach. Uplatňuje se při mazání

řetězů, ozubených kol, ozubených a šroubových převodů, kluzných a kuličkových ložisek, kloubových spojů, pákových

převodů, vodicích šroubů, lan, lanovodů apod.

VÝHODY

extrémní mazací schopnost bez obsahu silikonu*

vynikající pronikací schopnost výborný separátor

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.

2. Chráněný povrch zbavte všech nečistot a odmastěte přípravkem TECHNOSOL®. 

3. Nanášejte v tenké vrstvě ze vzdálenosti cca 20 cm.

TECHNICKÁ DATA
Teplota varu 69 °C

Bod vzplanutí < –30 °C

Hustota (20 °C) 725 kg/m3

Tenze par (20 °C) 3155 mm Hg

SPREJE
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MEŠ®
MEŠ® je velmi účinný čisticí prostředek určený
k odstraňování mastnoty, barev, pryskyřic, lepidel a velmi
zažrané špíny z pokožky, přičemž ji zároveň chrání
a udržuje vláčnou.  

POUŽITÍ

MEŠ® je vyroben novou technologií, kdy se využívá brusného efektu speciálních mikročástic při odstraňování i silně
zažrané špíny. Nedochází však k poškození pokožky jako při používání výrobků s pískovými brusivy. Lanolín, který je
ve výrobku obsažen, nahrazuje přirozenou mastnotu kůže a udržuje ji vláčnou i po umytí. MEŠ® je díky svým čisticím
schopnostem vyhledávaným pomocníkem při mytí silně znečištěných rukou po práci v opravárenských a údržbářských
dílnách, lakovnách, autoservisech, těžkých provozech atd.

VÝHODY

odstraňuje zažranou špínu neagresivním způsobem velmi dobře se smývá

pokožku chrání a regeneruje zanechává příjemnou vůni i po opláchnutí

NÁVOD K POUŽITÍ

MEŠ® se v malém množství nanese na ruce. P ak se důkladně vtírá do znečištěné pokožky bez použití vody. Po aplikaci se
opláchne vlažnou vodou a ruce se řádně osuší.

BEZPEČNOST PRÁCE

 

TECHNICKÁ DATA
Hustota (20 °C) 1163 kg/m3

pH (20 °C) 7,5

Hořlavost není hořlavinou

OSOBNÍ HYGIENA
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MOS® PASTA
MOS® PASTA je speciální mazací přípravek s obsahem
mědi určený k optimální ochraně šroubových
i narážených spojení před korozí, zadřením a oxidací.
MOS® vyniká výbornou přilnavostí a je odolný teplotám
od –40 °C do +1350 °C.      

POUŽITÍ

MOS® PASTA se používá pro ochranu kovů v nejtěžších podmínkách průmyslové praxe, kde koroze, opotřebení
a zareznutí může způsobit škodu. Obsah mědi a speciálních přísad zaručuje vynikající výsledky obzvláště při montáži
a demontáži, kdy snižuje tlak vznikající mezi kovy, a tak chrání závity. MOS® i vynikající mazací prostředek pro statické,
vysoce namáhané díly a pomalu se točící zařízení ve vysoké teplotě. Odolává oplachování sladkou i slanou vodou, silným
alkalickým činidlům, většině chemických par, vodním parám apod. MOS® PASTA není citlivá na většinu plynů, jako
propan, butan, zemní plyn, helium, freon, dusík ap.

VÝHODY

zabraňuje korozi, oxidaci a naleptávání snižuje opotřebení materiálu

odolává vysokým tlakům zabraňuje zapečení spojů a těsnění

má vynikající tepelnou a elektrickou vodivost obsahuje měď

ve velké míře snižuje náklady na náhradní díly

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ošetřovaný povrch zbavte koroze, starých maziv (vhodné použít výrobek TECHNOSOL®).
2. Lehce potřete místo, které má být chráněno.

BEZPEČNOST PRÁCE

 

UPOZORNĚNÍ

MOS® PASTA se nesmí používat na kyslíkové láhve a acetylenová zařízení.

PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE
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NEF®
Profesionální neutralizátor pachů pro průmyslové
aplikace. Vysoce koncentrované složení směsi okamžitě
působí na molekuly nepříjemných pachů a zanechává
svěží vůni. NEF® cíleně reaguje s pachem, který
nepřekrývá, ale aktivně rozkládá a zabraňuje tak jeho
dalšímu šíření. Vytváří dlouhodobou protipachovou
ochranu. Nezanechává skvrny. NEF® lze aplikovat všude,
kde pracovní prostředí znepříjemňují pachy.  

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Aplikujte malé množství pomocí rozprašovače přímo do prostoru, na stěny, podlahy, čalounění, závěsy. Lze přidat
do přisávání rozvodů vzduchotechniky, klimatizace. NEF® je ve vodě rozpustný a lze jej přidat do mycího roztoku, kde
zvyšuje parfemační účinek při čištění, vytírání podlah apod.
Vyvarujte se aplikací na horké povrchy. Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů (kůže, textil).

VHODNÉ APLIKACE

Průmyslové haly, pracoviště s chemikáliemi, veřejné budovy, sportovní zařízení, toalety, hromadná doprava, veterinární
zařízení. Eliminuje nepříjemný pach z chemikálií, paliv, maziv, potravin, odpadků, potu, moči, pachy ze zvířat, plísní, atd.

BEZPEČNOST PRÁCE

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci. Zamezte styku s očima, dodržujte zásady hygieny práce
s chemikáliemi, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. NEF® není nebezpečná látka a proto není třeba zvláštních opatření
na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy.

SKLADOVATELNOST

Skladujte zavřené v originálních obalech na chladných místech. Nenechte zmrznout.

OSOBNÍ HYGIENA
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NOVADURIT®
ZV 115
NOVADURIT® ZV 115 je vysokopevnostní jednosložková
anaerobní pryskyřice se střední viskozitou určená
pro upevňování válcových dílů, kde je požadována
maximální pevnost. Maximální obvodová spára je až
0,3 mm. Barva zelená.  

POUŽITÍ

NOVADURIT ® ZV 115 je určen k vysokopevnostnímu zajištění válcových dílů. Vyšší viskozita a maximální pevnost spoje
umožňuje vymezit větší vůle při montáži ložisek, oběžných kol, ozubených kol, řemenic, hřídelí, v elektromotorech lepí
rotory na hřídele, zajišťuje pouzdra a objímky v krytech a na hřídelích apod. Je ideální pro opravy a repasování
převodových skříní a jiných strojních zařízení. Zajišťuje spojení suvných a lisovaných válcových částí tam, kde se
vyžaduje vysoká spolehlivost. Může se rovněž použít na těsnění šroubových a hydraulických spojů. Produkt vytvrzuje
bez přístupu vzduchu ve spáře mezi spojovanými kovovými povrchy a manipulační doba je 10–30 minut (mění se
v závislosti na teplotě a povrchu). Na urychlení vytvrzení a u větších spár použijte NOVADURIT ® AKTIVÁTOR, aby se
zajistilo rychlé a úplné vytvrzení.

VÝHODY

Upevňování válcových dílů Vymezuje vůle

Velmi vysoká pevnost Maximální spára 0,25 mm

ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A LEPENÍ LOŽISEK
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NOVALON®
Koncentrovaný, nehořlavý, odmašťovací a čisticí
prostředek pro technické použití. Nahrazuje chlorované
uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá
odmašťovadla.  

POUŽITÍ

Čistí zašpiněné stroje, součástky a všechny voděodolné povrchy. V tlakovém zařízení vytváří hustou krémovou pěnu
pro mytí vertikálních ploch. Narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou
lze snadno opláchnout vodou. Dodává se jako koncentrát. Při použití na skle, hliníku a lakovaných plochách vždy
vyzkoušet reakci na neexponovaném místě. Konkrétní aplikace a ředění vždy konzultovat s obchodně‑technickým
poradcem.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

 díl NOVALONU® díl vody

motory, autodíly, obráběcí stroje 1 2

silně znečištěné podlahy, stroje 1 5

frekvenční mytí strojů a provozů 1 10

vysokotlaké a běžné čištění 1 40-100

NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 2 až 1 : 100 s vodou.
Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne
vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85 °C výrazně
zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách pod 10 °C. Použití výrobku NOVALON® v praxi je velmi univerzální
a úsporné.

VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ
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NOVAX®
NOVAX® je kontaktní, jednosložkové, nízkoviskózní
sekundové lepidlo na bázi ethylkyanoakrylátu.

POUŽITÍ

NOVAX® je čisté lepidlo, které poskytuje extrémně dobré spoje téměř všech materiálů, jako jsou kovové látky, porcelán,
keramika, kámen, kůže, dřevo, přírodní a syntetický kaučuk včetně celé řady různých druhů plastických hmot. Slepené
díly se mohou téměř ihned opracovávat. Lepidlo tvrdne pod lehkým tlakem slepovaných dílů. Spoje lepené lepidlem
NOVAX® jsou zvláště odolné povětrnostním vlivům včetně široké škály chemikálií. Ve spojení s NOVAX® AKTIVÁTOREM
lze lepidlo výborně využít pro lepení porézních i neporézních materiálů včetně lepení větších prasklin a špatně
lepitelných umělých hmot.

VÝHODY

lepí okamžitě během několika sekund umožňuje spojení široké škály materiálů

necitlivý k povrchu šetří čas a náklady

NÁVOD K POUŽITÍ

Lepený povrch zbavte volných mechanických částic. Odstraňte mastnotu, prach, špínu a další znečištění výrobkem
TECHNOSOL®. NOVAX® nanášejte pouze na jednu stranu lepených ploch v co nejtenčí vrstvě. Plochy přitiskněte mírným
tlakem k sobě a přebytečné lepidlo odstraňte. Podle typu materiálu je manipulační pevnost spoje zajištěna již během
několika sekund obzvláště při použití NOVAX® AKTIVÁTORU. Úplné vytvrzení lepidla nastane přibližně za 6 hodin.

LEPIDLA
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OTAVON®
3000
Krémový tekutý mycí prostředek na ruce s unikátními
čistícími a zvláčňujícími vlastnostmi. Složení mycího
krému neobsahuje látky poškozující kůži a zaručuje
efektivní odstranění nečistot. Obsahuje drcené lískové
ořechy zvyšující mycí účinnost a látky ošetřující pokožku.
Hustý světle hnědý krém s ovocnou květinovou vůní.  

VÝHODY

Vysoce účinný Obsahuje přírodní složky

Ošetřuje pokožku Bez rozpouštědel

NÁVOD K POUŽITÍ

Naneste krém na suché, špinavé ruce a vetřete do pokožky, dokud se špína neuvolní. Následně důkladně opláchněte
pod tekoucí vodou. Doporučený jak na mastnou, tak na suchou špínu. Odstraňuje oleje, maziva, bitumen, uhlovodíky,
čerstvé barvy, silikon, rez, grafit, lepidla, pryskyřice, apod.

BEZPEČNOST PRÁCE

 

UPOZORNĚNÍ

Zamezte kontaktu s očima. Může způsobit podráždění očí. V případě kontaktu s okem okamžitě jej vyplachujte vodou
po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, kontaktujte lékaře. V případě požití neprodleně kontaktujte lékaře.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Pro profesionální použití. Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.

OSOBNÍ HYGIENA
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REZOJED®
REZOJED® je velmi účinný aerosolový prostředek určený
k rozpouštění rzi. Hlavní uplatnění nachází při opravách
v profesionálních servisech, údržbářských provozech
a elektroopravárenských dílnách.  

POUŽITÍ

REZOJED® rozpouští rez i na velmi obtížně přístupných místech. Uvolňuje šrouby, matky, čepy a velmi účinně zabraňuje
skřípání různých kovových dílů. Díky vysoké mechanické odolnosti snižuje i možnosti opotřebení. Nepoškozuje lak,
gumu ani sklo.

VÝHODY

velmi dobrá pronikací schopnost uvolňuje šrouby, čepy, matice atd.

rozpouští rez zabraňuje skřípání a vrzání

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm a nechte působit.
3. U zarezlých spojů nechte výrobek působit delší dobu a potom demontujte. 
4. V případě silnější koroze nebo oxidace můžete postup několikrát opakovat.

BEZPEČNOST PRÁCE

 

POVOLOVÁNÍ ZAREZLÝCH A ZAPEČENÝCH SPOJŮ
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SANGEL®
PLUS
Antibakteriální a virucidní hydroalkoholický gel
pro dezinfekci rukou. Okamžitě působí proti obaleným
virům včetně koronaviru. Velmi dobře se roztírá
a na pokožce zanechává suchý neviditelný film, který
chrání ruce před širokým spektrem nebezpečných
mikroorganismů. Kromě své antimikrobiální a virucidní
aktivity má také regenerační a zvlhčovací schopnosti.
Na pokožce zanechává jemný a voňavý pocit. Splňuje EN
14476+A2, 13727+A2,13624. Reg. číslo: MZDR
36560/2020/OBP.      

POUŽITÍ

Složení přípravku je navrženo ve speciální dvoukonzistentní gelové formě. Pro snadné a přesné dávkování je gel hustý.
Při kontaktu s pokožkou se gel okamžitě začíná rozpouštět a měnit strukturu na kapalinu. Tím zaručuje dokonalou
účinnost a rozetření po celé ploše rukou včetně nehtových lůžek. Po ošetření zanechává pokožku hygienicky čistou,
suchou, jemnou a příjemně svěží.
Široké uplatnění nachází v našem běžném životě, když chceme zamezit šíření a přenosu nežádoucích mikroorganismů,
při epidemiích, při cestování v hromadných dopravních prostředcích, při návštěvách veřejných prostor a při jednání
s lidmi. Přípravek lze použít ve všech oblastech vyžadujících přísnou hygienu, pro čisté prostory, instituce, potravinářský
a elektronický průmysl, zdravotnictví, veřejná zařízení a všechna pracoviště s rizikem mikrobiální kontaminace. Vhodný
pro opakované, časté používání. 

VÝHODY

virucidní účinek proti koronaviru po aplikaci příjemná svěží vůně

obsahuje hydratační a zvláčňující složky neutrální pH: 6,0-7,0

dvoukonzistentní forma gelu vhodný pro opakované používání

NÁVOD K POUŽITÍ

Naneste malé množství přípravku na suché ruce, dobře vetřete do pokožky až do jeho zaschnutí. Pokožku rukou
následně neoplachujte.

OSOBNÍ HYGIENA
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TECHNOSOL®
TECHNOSOL® je díky své značné univerzálnosti ideálním
čisticím prostředkem pro všechny oblasti průmyslu
a autoopravárenství.

POUŽITÍ

TECHNOSOL® odstraňuje bez problémů zbytky lepidel a těsnicích hmot, zatvrdlé mazací prostředky, olej a tuk
obsahující nečistoty. Je obzvláště vhodný pro čistění diskových a bubnových brzd. Čistí elektrické součástky atd.
TECHNOSOL® se díky svým dobrým penetračním a čisticím účinkům velmi dobře uplatní při přípravě povrchu určeného
k lepení, tmelení a lakování nebo dalším opravárenským a montážním úkonům podobného charakteru.

VÝHODY

velmi jednoduché a rychlé použití vynikající při čištění špatně přístupných míst

po aplikaci rychle vysychá

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3. Při větším znečištění nechejte působit delší dobu nebo, je-li to možné, hrubou nečistotu mechanicky odstraňte.
4. Postup můžete několikrát opakovat.

SPREJE
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TEF®
TEF® je čirý PTFE olej ve  spreji s  vysokou pronikací

schopností a tlakovou odolností. Neobsahuje silikon a je

použitelný v rozsahu teplot od –20 °C do +195 °C,

krátkodobě až 230 °C.

POUŽITÍ

TEF® vytváři na povrchu průhlednou vrstvičku PTFE odoInou proti působení vody, tlaku a otěru. TEF® snadno proniká

na špatně přístupná místa, odpuzuje vlhkost, maže, chrání před korozí a výrazně snižuje opotřebení součástí. Je

vynikající pro mazání různých druhů ložisek, převodových a ráčnových mechanismů, řetězů, ocelových lan a Ianovodů,

zámků a jemné mechaniky, plastových převodů, kontaktů, vodících Iišt, pantů, obvodového kování oken a dveří atd. Je

rovněž vhodný i pro používání v prašném prostředí, jelikož je téměř nelepivý. Nenapadá gumu ani plasty.

VÝHODY

rozsah teplot od –20 °C do +195 °C, krátkodobě 230

°C

odolnost vůči vodě a tlakům

neobsahuje silikon

snižuje opotřebení prodlužuje životnost strojů a nástrojů

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ošetřovaný povrch zbavte nečistot a starých maziv (doporučujeme výrobek TECHNOSOL®).

2. Před použitím dózu důkladně protřepejte.

3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm.

SPREJE
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SPREJE
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Dodavatel ochranných pomůcek, papírových rolí a utěrek, dezinfekcí, mýdel 

a dávkovačů všech druhů.

Značka Novato kombinuje kouzlo chemie, poradenství, profesionality a dává 

je do služeb našim zákazníkům. Přípravky pro snadnou opravu, údržbu 

a servis zařízení.

25 let
Česká firma 
s dlouholetou tradicí
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Vrtáky, závitníky,
klíče, nástroje

Česká firma Nástroje.cz je kvalitním dodavatelem vybrušovaných vrtáků do 

kovů, závitníků, oček, ale i klíču a hlavic různého provedení. Je vlastníkem 

ochranné známky Český výrobek.
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Dále spolupracujeme se 
značkami...

Vybavíme i vaše 
pracoviště!

RK-TECH s.r.o.

T: +420 602 746 689 

E: kucera@rk-tech.cz

jednatel společnosti

Robert Kučera

T: +420 721 855 802 

E: prodejna@rk-tech.cz

nabídky, objednávky, reklamace, servis

Robert Kučera ml.

T: +420 606 064 717 

E: info@rk-tech.cz

tvorba nabídek, objednávky

Ondřej Pliska

Brněnská 1277 

592 31 Nové Město na Moravě 

Česká republika

IČ 02428911 

DIČ CZ02428911

T: +420 566 531 766 E: info@rk-tech.cz



www.rk-tech.cz


