
Reprezentativní. 
Flexibilní.    
Žluté.

Prodejní místo



Flexibilní, snadná údržba, reprezentativní
Nový modulární systém prodejních míst od společnosti Klingspor

Od showroomu až po prodej v plné šířce sortimentu. Reprezentativní, podporující prodej a přitom s 
maximálně snadnou údržbou - požadavky na systém prodejních míst jsou mnohostranné a stále se mění. 
Nový systém prodejních míst Klingspor lze flexibilně konfigurovat podle individuálních požadavků

100 % kompatibilní
– lze libovolně kombinovat
s předchozími verzemi
modulů
Chcete pouze upravit a vylepšit část 
modulárního systému? Pro lepší uspořádání a 
přehlednost chcete použít nový horní panel 
nebo magnetické fólie? Žádný problém - 
všechny moduly lze libovolně kombinovat. 
Kontaktujte nás pro podrobnější koordinaci a 
plánování.

Volitelný úložný prostor

Podklady a tištěné materiály 
nebo oblíbené výrobky, kterými 
můžete stěnu opět doplnit, 
pohodlně uložíte do úložného 
prostoru ve spodní liště.
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Reprezentativní obrazový modul

Upoutání pozornosti - 
pomocí uživatelsky 
orientovaných obrázků 
můžete upoutat větší 
pozornost. V obrázku 
šestihranu můžete názorně 
zobrazit, jak opracovat díly 
z nerezové oceli, případně 
nastavit individuálně.



Podsvětlené horní panely 
Jednoduché a efektivní – 
podsvětlené horní panely, 
které svítí jak dopředu, 
tak i na výrobky. Tím 
velmi jednoduše 
zvýrazníte své prodejní 
místo.

Flexibilní označení díky 
snímatelným magnetickým fóliím

Rychlá orientace, méně 
otázek a rychlé umístění.

K dispozici také středová konzole s výškou 1,4 metru
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Everything a pro needs …

 Voluntary commitment of the manufacturer
 Testing facilities and expertise under the manufacturer‘s roof
 Certified quality management including documented processes
 Independent product tests
 Independent safety audits performed by external auditors
 Regular production monitoring and control
 Safety as products can be traced back all the way to the manufacturer

Full power. Certified safety.

Edge or surface 
grinding?
The convex abrasive mop disc grinds a narrower surface than the flat abrasive mop disc. 
The more selective use of the convex disc achieves a greater stock removal rate per time 
unit as compared to the flat mop disc. The convex abrasive mop disc is particularly suited 
to working on edges and welded seams. The flat disc is primarily used for flat and surface 
grinding.

convex flat

Highly 
aggressive 
yet durable.
The new Klingspor ceramic grit guarantees optimum results 
when it comes to high aggressiveness combined with a long 
service life. Get your sample now and try it out.

Alles aus  
einer Hand

Po
lie

ren

Schleifen

Trennen

Cutting off
Long service life, very high aggressiveness, free of iron, 
sulphur and chlorine and producing extra-thin cuts with zero 
burr formation – our wide range of Kronenflex® cutting-off 
wheels includes the perfect tool for you whatever the appli-
cation. As the inventor of the high-speed cutting-off wheel, 
Klingspor is deeply committed to the strict oSa regulations 
and the European safety standard.

Scratch removal
Klingspor has a wide range of non-woven products for  

they are also ideal for highly profiled workpieces. Available 
in rolls or sheets for hand sanding or as a webbed mop for 
machine sanding. Make your choice between several differ-
ent grades for an optimal finish.

Welded seam finishing
Our high-quality abrasive mop discs with fine non-woven 
flaps produce a fast, even finish on all angle grinders.  
Klingspor lets you choose between several different grades, 
depending on the required finish.

Concave fillet  
weld work
Concave fillet welds, which would normally be difficult to 
machine, are no problem at all with our high-performance 
non-woven web wheels. You can choose between several 
different grades, ranging from material removal to finishing.

Welded seam removal
Klingspor abrasive mop discs and fibre discs offer high mate-
rial removal rates, an exceptionally long service life and an 
optimal finish. These discs have a large number of flaps for 
extremely efficient performance and low vibration levels.

Edge work
Klingspor fibre discs offer high material removal rates,  
an exceptionally long service life and an optimal finish.

Metal / Universal Metal / Universal
Optimised products

30% better 
performance
We put the new SMT 624 to the test against its predecessor. The workpiece: A 20 mm steel edge (S235 JR).  
The result: Continuously aggressive performance with a higher, even removal rate. 
The bottom line: Up to 30% better performance. 
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Optimized performance
Our new abrasives were deve-
loped especially for use with 
high-speed angle grinders 

broad range of applications. The 
optimized arrangement of the 
abrasive flaps ensures excellent 
abrasive performance, a long 
service life and optimal utili- 
zation down to the last grain. 

High stability
The corpus of the products of the  
SMT line is manufactured from 
special glass fiber or glass fiber 
reinforced plastic. They are  
extremely durable and ensure 
optimal power transfer to  
the workpiece. 

Time-tested safety
A special production process 
guarantees the extremely stable 
bond between the corpus and the 
abrasive flaps and therefore com-
pliance with the requirements 
for resistance to breakage far 
beyond the oSa regulations and 

Constant high performance
The cloth flaps coated with alu-
mina, ceramic or normal  zirconia 
are applied evenly to the corpus. 
The optimized backing guaran-
tees grinding with fresh grain 
throughout the entire process  
for a constant rate of material 
removal.

Good price, good performance, universal applications

Good price, good performance, universal applications

More products

More products

More products

High-performance products for specialised applications

Stainless steel / INOX
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Prodejní místo 
Vzhled základního modulu

Základní modul     
Antracitově šedá  331924
Krémově bílá        319334 
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Vzhled základního modulu

 Vertikální stojina

Zadní panel, hladký (výška 300 mm) 

Zadní panel, perforovaný

 Základní police /spodní část regálu

 Zadní panel, hladký (výška 100 mm) 

Základna

Panel základny

Podrobnější informace naleznete na 
dalších stranách
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Světle šedá           319335



Základní modul - středová konzole 
Antracitově šedá  332367 
Krémově bílá        319338
Světle šedá           319339

Prodejní místo
Vzhled základního modulu - středová konzole

Dostupné barvy základních modulů a konzolí

Antracitově šedá - RAL 7016

Krémově bílá - RAL 9001
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Světle šedá - RAL 7035
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Základní struktura prezenční stěny
Vertikální stojiny a stěnové držáky

Vertikální stojina pro střed. konzole 
60 x 30 mm 
Výška: 1,400 mm
H-držáky na obou stranách pro panely

Počet pro základní modul : 2   
Počet pro rozšíření modulu : 1

Dostupné možnosti :
Antracitově šedá art. č.332369

Světle šedá         art.č. 318337
Krémově bílá       art. č. 318336  

Držák na zeď pro vertikální stojiny 
pozinkované
100 x 100 mm

Art. číslo 334815

Držák na zeď, nastavitelný 
pozinkované
Délka: 300 mm

Art. číslo 334816

Vertikální stojna
60 x 30 mm 
Výška: 2,200 mm
H-držáky na obou stranách pro panely

Počet pro základní modul : 2
Počet pro rozšíření modulu : 1

Dostupné možnosti :
Antracitově šedá art. č. 332356 
Krémově bílá       art. č. 250402 
Světle šedá          art.č. 300458
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Zásuvka (šuplík) základny
Výška: 180 mm 
Šířka: 1,000 mm
Hloubka: 470 mm

pro 260mm vysoké základny

Počet pro základní modul : 1
Počet pro rozšíření modulu : 1

Dostupné možnosti :
Antracitově šedá art.č. 332375

Základní struktura prezenční stěny
Části základny

Panel základny
Výška: 160 mm 

Délka: 1,000 mm 

Práškově lakovaná ocelová deska se 
spodní gumovou hranou

Počet pro základní modul: 1 
Počet pro rozšíření modulu : 1

Dostupné možnosti :
Antracitově šedá art. č. 332374

Výška: 260mm (pro zásuvku zák.) 
Antracitově šedá art. č. 332358

POZOR!
Při objednávce zásuvky pro základnu 
objednávejte základnu a panel 
základny s výškou 260 mm (viz. níže)

Základna
Výška: 160 mm

Hloubka: 470 mm

práškově lakované, se 2 základovými 
deskami, výškově nastavitelné

Počet pro základní modul : 2 
Počet pro rozšíření modulu : 1

Dostupné možnosti :
Antracitově šedá art.č. 332357

Výška: 260mm (pro zásuvku zák.) 
Antracitově šedá art. č. 332415
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Zadní panel, perforovaný 
Výška: 400 mm 
Délka: 1,000 mm

Ocelová deska s kruhovými otvory

Počet pro základní modul : 4
Počet pro rozšíření modulu : 4

Dostupné možnosti : 
Antracitově šedá art. č.332362 
Krémové bílá       art. č.199923 
Světle šedá         art. č. 300464 

Základní police / spodní police 

Hloubka: 470 mm

Šířka: 1,000 mm 

Ocelová police se 4 drážkami 

Počet pro základní modul : 1 
Počet pro rozšíření modulu : 1

Dostupné možnosti : 
Antracitově šedá art. č. 332359 
Krémově bílá       art. č. 199925 
Světle šedá         art. č. 300461

Zadní panel, hladký 300 mm 
Výška: 300 mm 
Délka: 1,000 mm

Ocelová deska bez perforace

Počet pro základní modul: 1
Počet pro rozšíření modulu: 1

Dostupné možnosti : 
Antracitově šedá art. č. 332361 
Krémově bílá       art. č. 199924
Světle šedá         art. č. 300463  

Zadní panel, hladký 100 mm
Výška: 100 mm 
Délka: 1,000 mm

Ocelová deska bez perforace

Počet pro základní modul: 1 
Počet pro rozšíření modulu: 1

Dostupné možnosti : 
Antracitově šedá art. č.332416 
Krémově bílá       art. č. 318338  
Světle šedá         art. č. 318339

Základní struktura prezenční stěny
Základní a zadní panel
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Základní struktura prezenční stěny
Příslušenství pro středové konzole

Kryt středové konzole
Délka: 1,000 mm
Výška: 60 mm
Ocelová deska, umístěná na 
zadních panelech jako ukončovací 
prvek

Dostupné možnosti :
Antracitově šedá art. č. 332371
Krémově bílá       art. č.  319429  

Koncovky pro středovou konzoli 
Hloubka: 60 mm
60x30 mm, plastové koncovky

Počet pro základní modul : 1 pár

Dostupné možnosti : 
Antracitově šedá art. č. 332370 
Krémově bílá       art. č. 318340
Světle šedá         art. č. 318341 

Upevnění středové konzole
konvexní
Délka: 1 000 mm
Šířka: 60 mm
s 2 kovovými matnými držáky poutače, s 
tabulí z akrylového skla (6 mm, délka 950 
mm, výška 180 mm), oboustranně 
laminované s logem Klingspor a anglickým 
textem
Dostupné možnosti :    
Antracitově šedá art. č. 335066 
Krémově bílá      art. č. 334554 
Světle šedá        art. č. 334552
neutrální verze bez polepu

Světle šedá art. č. 338076

Světle šedá        art. č.  319509 
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Horní panely

Podsvětlený horní panel 
Konvexní, dodání bez polepu

Délka: 1,000 mm 
Hloubka: 370 mm
Výška:  300 mm

Množství na 1m regálu : 1 ks

Dostupné možnosti

Zářivka art. č. 332379 
LED art. č. 336955

Dodací lhůta pro  LED panely jsou 3 týdny. Při 
objednávce uvádějte, o který typ světelného 
zdroje máte zájem.
Pozor: Horní panel a polep (art. Č. 332417) 
prosím vždy objednejte společně a dejte 
uvádějte požadovaný jazyk

Polep pro horní panel
s logem Klingspor

Množství na 1m regálu : 1 ks

art. č. 332417

Při objednávce sdělte jazyk na polep

Zkosený panel bez osvětlení
pro regály 331924, 319334 a 319335, 
není možné použít na středové konzole

Dostupné možnosti :

Němčina art. č. 324940
Angličtina art. č. 324941

Individuální vzhled  art. č. 345223

Při objednávce sdělte jazyk polepu
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Podpěry a příslušenství

Lišta na cenovky
Výška: 40 mm 
Délka: 1,000 mm 
Cenová lišta z plastu, pro 
připevnění na dno police nebo rám 
na cenovky

Krémově bílá  art. č.316216  
Transparentní art. č. 332365
Světle šedá    art. č. 300481

Podpěry a držáky polic (pár)
Výška: 20 mm 
Hloubka: 370 mm
se 2 upevňovacími háky, pro 
použití vlevo a vpravo, možné 
naklápění 

Dostupné možnosti : 
Antracitově šedá art. č. 332363 
Krémově bílá       art. č. 168329
Světle šedá         art. č. 300478

Spodní police / police
Hloubka: 370 mm
Délka: 1,000 mm 
Ocelová deska se 4 drážkami

Dostupné možnosti : 
Antracitově šedá art. č. 332364 
Krémově bílá       art. č. 172814
Světle šedá          art. č. 300477

Dlouhý plastový oddělovač
Výška: 45 mm 
Hloubka: 1,000 mm
Transparentní plast pro spodní a 
zadní drážku police

art. č. 300479

Krátký plastový oddělovač 
Výška:45mm 
Hloubka:370mm
Čirý plast

Jednotka balení: 10 ks

art. č. 300480

Plastová vložka
Plastová vložka pro zajištění 
barevného pozadí pro cenové rámy 

Délka: 1000 mm
Barva: žlutá

art. č. 318381

Plastový dvojitý cenový rám 
Délka 1,000 mm
Výška: 2 x 39 mm
pro spodní polici

art. č. 318387

Rám na cenovky
Délka: 1,000 mm 
Hloubka: variabilní od 350 - 550 mm

Dostupné možnosti :
Antracitově šedá art. č. 332372 
Krémově bílá      art. č. 318368 
Světle šedá        art. č. 318369 
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Háky pro perforované panely

Jednoduchý hák s trnem
Hloubka: 200 mm
Průměr: 4.8 mm
pozinkováno, s plastovou 
cedulkou  70 x 40 mm      
Jednotka balení : 10 ks

art. č. 317661

Hák s dvojitým zavěšením
Hloubka: 200 mm
Průměr: 4.8 mm
pozinkováno,s plastovou cedulkou    
70 x 40 mm
Jednotka balení : 10 ks
art. č. 317662

Jednoduchý hák
Hloubka: 200 mm
Průměr: 3,4 mm

art.č. 332378

Hák s dvojitým zavěšením

Hloubka: 200 mm
Průměr: 4.8 mm
Jednotka balení : 10 ks

art. č. 316214

Hák s jednoduchým zavěšením 
Hloubka 200 mm
Průměr: 4.8 mm 

Jednotka balení : 10 ks

art. č. 332377

Jednoduchý otočný hák    
lesklý pozink
Jednotka balení : 10 ks

art. č. 334550



13

Háky pro perforované panely

Perforovaný zámek na zeď 
pro dvojitý háček
Hák není součástí

Výška: 49 mm
Šířka: 43 mm
Hloubka: 12 mm
vyrobeno z plastu, s klíčem, pro 
dvojitý hák

art. č.  317663

Cedulka z průhledného plastu
Šířka: 50 mm
Výška: 38 mm
pro dvojitý a jednoduchý hák, 
informace o produktu
Jednotka balení : 10 ks

art. č. 317680

Dvojitý krátký hák
vhodný pro pyramidu  nebo regály 
s perforovaným panelem

Délka: 100 mm
Průměr: 4,8 mm
pozinkováno

art. č. 335447

Jednoduchý krátký hák
vhodný pro pyramidu  nebo regály 
s perforovaným panelem

Délka:120mm
Průměr:4mm
pozinkováno

art. č. 335446
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Háky a příslušenství

Jednoduchý hák

Hloubka: 200 mm
Průměr:  7 mm
přizpůsobení nosné liště 50 x 20 
mm, perforované, pozinkováno 
Jednotka balení: 10 ks

art. č. 300483

Zásuvný držák

Šířka: 100 mm
Hloubka: 250 mm

vyrobené z ocelového plechu, pro 
řezné kotouče, lze namontovat na 
nosnou lištu

Dostupné možnosti : 
Antracitově šedá art. č. 332373 
Krémově bílá       art. č. 317676
Světle šedá         art. č. 317677 

Široká kolejnice
50 x 20 mm 
délka: 1,000 mm 
perforovaná z ocel. trubky

Dostupné možnosti : 
Antracitově šedá art. č.332366 
Krémově bílá      art. č. 168328
Světle šedá         art. č. 300482   
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Příslušenství k produktovým letákům

Drátěný držák na prospekty

vel. A4, pozinkováno,
může být zavěšen na perforovaný 
panel

art. č. 335334

Rám
s ochranným PVC pouzdrem vel. A4
Pro umístění informací o 
produktech, jako jsou aplikační 
schémata nebo přehledy produktů, 
na dobře viditelné místo

art. č. 335333

Držák na prospekty
Akryl
Závěsná verze, hloubka výplně 32 
mm, včetně adaptéru pro instalaci 
na regál

art. č. 335445
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Příslušenství pro diamantové 
nástroje

Dělící rameno T 42        
Hloubka: 420 mm
Barva: pozink
art. č. 335332

Dělící rameno, T 32

pozink

Ideální řešení pro seskupení velkých 
diamantových řezných kotoučů Ø 
300 - 500 mm (např. asfalt, beton 
atd.) 

Hloubka: 320 mm

art. č. 335331

Universální dělící rameno
světle šedá

Ideální řešení pro seskupení velkých 
diamantových řezných kotoučů Ø 
300 - 500 mm (např. asfalt, beton 
atd.) 

Délka:420mm
Výška 115 mm

art. č. 335330
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Příslušenství pro diamantové 
nástroje

Dělení prostoru
pozink
pro drážku police vpředu a vzadu, 
odpovídající vrtací korunce 
Klingspor DD 600 U
Délka: 370 mm
Výška: 50 mm
art. č. 335438

Připínaček s klipem
s 11 ramenovými háčky

Vhodný pro úspornou prezentaci až 
jedenácti diamantových řezných 
kotoučů Ø 100 - 230 mm
–

Délka : 1.250 mm 
Barva: Krémově bílá

art. č. 335449

Zásobník
Zásobník, 3 přihrádky

Délka: 1,000 mm 

Hloubka: 100 mm

Protiskluzový kovový zásobník 
nabízí prostor pro prezentaci 
několika diamantových řezných 
kotoučů o Ø 300 - 500 mm.

Dostupné možnosti : 
Antracitově šedá art. č. 335329 
Krémově bílá       art. č. 335326 
Světle šedá         art. č. 335327
Bílý hliník           art. č. 335328 



Pyramidov stojan
Pyramida s práškovou vrstvou perforované desky

Dodáváno v demontu a bez výrobků

Rozměry: 60 x 60 x 160 cm

Barva: RAL7037 / RAL1018

Dodávané příslušenství:
15x hák 6x100 mm
   art. č. 292892
15x hák 6x135 mm
   art. č. 292893
1 x držák na papírové pořadače
   art. č. 306579
1 x koš na letáky A4
   art. č. 306580

art. č. 298010

Individuální příslušenství : 

306579

306580

292892

Držák na papírové pořadače

292893
Háky 100 mm

Háky 135 mm 

Háky jsou baleny po 10 ks
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Pyramidový stojan

Papírový pořadač a stojan

s 8 policemi a nálepkami pro štítky na 
míru.
Výška x šířka x hloubka: 101 x 34,5 x 
29 cm
Úložné prostory: 25 x 34 cm
Výška přihrádky: 10 cm včetně štítků a 
možnosti montáže na zeď
art. č. 301294

Příklad osazení

Koš na letáky A4



2. řadý pořadač Klingspor
Pořadač Klingspor je ideálním 
řešením pro každého zákazníka, 
který poskytuje informace o nových 
i stávajících produktech Klingspor. 
Pořadač je dodáván se čtyřmi 
vyměnitelnými motivy (vliesové 
výrobky, SMT, řezné kotouče a 
brusné kotouče).
Rozměry: základní plocha 27 x 21 
cm, celková výška 31 cm
art. č. 285528

Diamantové nástroje
Dvouřadý diamantový pořadač 
Klingspor
Rozměry: základní plocha 27 x 21 
cm, celková výška 31 cm
Art. č. 336562

1. řadý pořadač Klingspor
Pořadač Klingspor nezabírá
moc prostoru a šetří
cennou prodejní plochu.
Vytváří ideální platformu
pro každého zákazníka -
poskytnutí informací o
nových nebo stávajících
výrobcích Klingspor.
art. č. . 520201

Good.
Safe.
Yellow.

336562/2 03-2017

Good.
Safe.
Yellow.

336562/1 03-2017
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Pořadače Klingpor

Balení obsahuje 2 motivy :

Stavební práce s betonem

Obkladačské práce

Otisk bot
Pár obsahuje pravou a levou 
stopu s logem a textem 
Klingspor
Délka 300mm

Šířka: 105mm

art. č.  339336Kl
in

gs
po

r

Samolepky na 
podlahu

Kovový pultový stojan 
Stojan pro Kronenflex boxy 

Bez magnetické fólie          

art. č.  341913
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Magnetické fólie

Magnetická folie “Profi”
989 x 1,100 mm
je tvořena spojením 2 ks 989 x 550 
mm listů fólie

art. č. 332256 

Magnetická folie 
“Šestiúhelník" 570 x 620 mm

art. č.. 332257

Magnetická folie “Promo 
SMT” 250 x 250 mm

art. č. 332255

Magnetická folie 
“Keramika” 150 x 220 mm

art. č. 331963

Jak si mohu objednat magnetické fólie?
Čísla položek magnetických fólií se vždy vztahují na uvedené rozměry (výjimka: 332256 - 
sestava 2 magnetických fólií po 989x550 mm). Žádáme vás, abyste při vytváření 
objednávky poslali e-mail s požadovaným jazykem na email : brusivo@klingspor.cz.

Everything a pro needs

All-round 
expertise

Fi
ni

sh
ing

Grinding

Cutting-off 

Edge or surface 
grinding?
The convex abrasive mop disc grinds with a narrower footprint compared to that of the 
flat abrasive mop disc. The narrower footprint of the convex disc achieves greater stock 
removal per minute of time compared to the flat mop disc. The convex abrasive mop disc is 
particularly suited to edge work and welded seams. The flat disc is primarily used to create 
a wide footprint on flat surface areas.

convex flat
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Magnetické fólie

Magnetická folie “Promo Modul”   
989 x 175 mm

Motiv „Diamantové nástroje“        Art. č. 332550

Magnetická folie 
“Bezpečnost” 989 x 270 mm

art. č. 331961

Precision and 
staying power
Klingspor's comprehensive range of diamond tools makes it a cinch for any user to work faster and with greater precision 
and endurance. As they are made of carefully tested, premium-grade materials, the products included in each product line 
offer a wide range of possible applications and meet the highest safety standards.

1.
Continuous performance increase
Our research & development efforts combined with our continuous 
testing have resulted in a sustained performance boost of up to 45 % 
in our Klingspor diamond tools.

2.
Wide range of applications
Designed for construction above and below ground, road building, 
roofers, and stone cutters, Klingspor diamond products are suitable for 
all mineral materials and can be mounted on top of hand-held machin-
ery, table saws, electric joint cutters and joint cutters with a capacity of 
up to 20 kW. 

3.
Toughest safety standards
Just as all other products made by Klingspor, our new diamond tools 
comply with the strict oSa guidelines and are guaranteed to comply 
with the European safety standard EN 13236.

+45%

30% better 
performance
We put the new SMT 624 to the test against its predecessor.  
The workpiece: A 20 mm steel edge (S235 JR).  
The result: Continuously aggressive performance with a higher, even removal rate. 
The bottom line: Up to 30% better performance. 

To
ta

l r
em

ov
al

  
in

 g
ra

m
s

Design used: Diameter 125 mm, grit size 40

High, uniform aggression

140

160

180

5 10 15 20 25 30 35 40
Grind cycles

SMT 624 
new

SMT 624
predecessor

Total removal per disc

To
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m
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1000

1200

1400

1600

1.
Optimised performance
Our new abrasives were 
developed especially for use 
with high speed angle grinders 
(80 m/s) and are designed for 
a broad range of applications. 
The optimised arrangement 
of the abrasive flaps ensures 
excellent abrasive performance, 
a long service life and optimal 
utilisation down to the last 
grain. 

3. 
High stability
The backing plate of the 
products in the SMT range is 
manufactured from special glass 
fibre or glass fibre reinforced 
plastic. They are extremely 
durable and ensure optimal 
power transfer to the workpiece. 

4. 
Time-tested safety
A special production process 
guarantees the extremely stable 
bond between the backing 
plate and the abrasive flaps and 
therefore compliance with the 
requirements for resistance to 
breakage far beyond the oSa 
regulations and the EN 13743 
safety standard.

2. 
Constant high performance
The cloth flaps coated with 
alumina, ceramic or normal 
 zirconia are applied evenly to 
the backing plate. The optimised 
backing guarantees grinding 
with fresh grain throughout the 
entire process for a constant rate 
of material removal.

Optimised for battery-powered angle grinders
The ACCU product range by Klingspor has been specially designed for use on battery-powered angle grinders. 
We have adapted the recipe of our products for optimised performance to give high rates of material removal 
and exceptional service life. Abrasive mop disc 

SMT 524 AC ACCU

Cutting-off wheel 
A 560 AC ACCU

Grinding disc 
A 546 ACCU

Diamond cutting-off wheel 
DT 500 AC ACCU

The Klingspor abrasive 
range for battery tools

2. Sustained high performance
All products included in the ACCU range come with an 
optimised mix of bond and abrasive ensuring consistent high 
performance levels of the abrasive and tool battery.

3. Proven safety
Klingspor engineers and manufactures all products included in the 
ACCU range to specifications given in the oSa guidelines and in 
the safety standards applicable to each product.

1. High level of aggressiveness when mounted on 
 battery-powered machines 
The recipe of the ACCU product range has been perfectly 
adapted to the performance of battery-powered machines.

 � Voluntary commitment of the manufacturer
 � Testing facilities and expertise under the manufacturer‘s roof
 � Certified quality management including documented processes
 � Independent product tests
 � Independent safety audits performed by external auditors
 � Regular production monitoring and control
 � Safety as products can be traced back all the way to the manufacturer

The 7 criterias that guarantee oSa® safety

Full power. Certified safety.

Pozor! Pokud potřebujete jednu z 
magnetických fólií zobrazených na 
stránkách 20-23 v jiném jazyce než 
německém, použijte prosím také číslo 
artiklu pro individuální tisk, který 
můžete najít na straně 25, informujte 
nás prosím.

Motiv „Akku“ Art. č. 332552

Art. č. 332551Motiv „SMT“ 

Logo a slogan Art. č. 336355



Magnetická fólie 
"oSa" 200 x 200 mm 

art. č. 333173
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Magnetické fólie

Magnetická fólie "Materiály" 
989 x 70 mm

art. č. 31962

Beton

Kachle

Kámen /Žáruvzdorné cihly

Asfalt

Univerzální

Nerezová ocel  INOX

Hliník

Ocel

Kovy univerzálně

Litina

Art. č. 333160

Art. č. 333161

Art. č. 333162

Art. č. 333163

Art. č. 333164

Art. č. 333165

Art. č. 333166

Art. č. 333167

Art. č. 333168

Art. č. 333169
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Magnetické fólie

Item no. 332554

Magnetická fólie "Rozdělení výkonnostních tříd"      
989 x 50 mm

Magnetická fólie "Text k 
výrobkům" 140 x 90 mm 

art. č.  332549

Řezání
Dlouhá životnost, velmi vysoká agresivita, bez železa, síry a 
chloru a extra tenké řezy s nulovou tvorbou otřepů - náš 
široký sortiment řezných kotoučů Kronenflex® obsahuje 
perfektní nástroj pro jakoukoli aplikaci. Společnost 
Klingspor se zavázala dodržovat přísné předpisy oSa a 
evropskou bezpečnostní normu.

Odstranění rýh
Klingspor má široký sortiment výrobků z vliesu pro přesné 
dokončovací práce. Díky So� podložce jsou také ideální 
pro vysoce profilované obrobky. K dispozici v rolích nebo 
listech pro ruční broušení nebo jako pás pro broušení na 
stroji. Vyberte si z několika různých stupňů, abyste dosáhli 
optimálního výsledku.

Odstranění svaru
Brusné kotouče na a vulkánfíbrové kotouče Klingspor mají 
vysoký úběr materiálu, mimořádně dlouhou životnost a 
optimální kvalitu. Efektivní výkon a nízké úrovně vibrací.

Úhly
Kotouče Klingspor mají vysoký úběr materiálu, 
mimořádně dlouhou životnost a optimální provedení.

Čistění svaru
Naše vysoce kvalitní brusné lamelové kotouče vytvářejí na 
všech úhlových bruskách rychlé a rovnoměrné broušení. 
Klingspor vám umožňuje vybrat si z několika různých stupňů 
v závislosti na požadovaném cíli.

Svařování laserem

Konkávní svarové spoje, které by se běžně těžko vyráběly, 
nejsou pro vysoce výkonné vliesové kotouče vůbec žádný 
problém. Můžete si vybrat mezi několika různými stupni, od 
odstranění materiálu až po dokončení.

Dobrá cena, dobrý výkon, univerzální použití

Optimalizované výrobky

Vysoce výkonné produkty pro speciální použití

Ostatní

Dokončovací práce

Příklady textů 

Art. č. 332554

Art. č. 332555

Art. č. 332556

Art. č. 332557

Art. č. 332558
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Magnetické fólie pro pyramidový stojan (str.18)

Magnetické fólie

200 x 120 mm, lichoběžník 
pro vrchní část pyramidy

art. č. 343299

210 x 60 mm, lichoběžník       
pro střední část pyramidy             
art. č. 343301

470 x 140 mm
nad podstavcem pyramidy
art. č.  343300

Vysoce výkonné segmenty
Pro použití na asfalt a beton
Šikmé segmenty chrání ocelové jádro          
Velmi vysoká řezná rychlost a životnost

ASFALT / BETON
Kombinovaný kotouč

Kachle
Pro použití na všech 
typech kachlí

Hladký řez a čisté hrany

Nové



Art. č. Rozměry Poznámka

331959 140x90 mm 

331960 989x175 mm 

331961 989x270 mm 

331962 989x70 mm 

331963 150x220 mm 

331964 989x50 mm 

332255 250x250 mm 

332256 989x1100 mm 

332257 570x620 mm 

332258 200x200 mm 

Pozor jedná se o kus, nikoliv celá sada 

Rozměry 989x1100 mm se skládá ze dvou fólií s výškou 550 mm 

šestiúhelník

Kruh

Zde najdete artiklová čísla, pomocí kterých si můžete objednat individuální potisk magnetických fólií v 
požadovaném jazyce. Chcete-li takové objednávky zpracovat, pošlete nám prosím e-mail 
brusivo@klingspor.cz s vašimi kontaktními údaji a číslem objednávky.
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Magnetické fólie s individuálním potiskem
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