KLEŠTĚ
Nabízíme Vám široký sortiment
speciálních kleští pro lámání skla,
jak v oblasti uměleckořemeslného zpracování , tak i v
oblasti profesionálního
zpracování skla ve sklenářstvích,
konče hobby oblastí.
Ve všech případech se jedná o
velice kvalitní kleště s dlouhou
životností.

KNIPEX - lámací a štípací kleště, dlouhé 160 mm, hroty
čelistí tvrzeny v olejové lázni, rukojeti potažené umělou
hmotou
32 120 00 šíře čelistí 10 mm
32 125 00 šíře čelistí 5 mm
32 127 00 šíře čelistí 4 mm, s perkem pro rozevírání čelistí

Jednotlivé typy kleští pochází
jednak z německé produkce od
firem KNIPEX a BOHLE, a jednak
se jedná o kleště z produkce
skupiny PROVETRO.
Dl ouhodobá zkušenost s
prodejem i s používáním kleští
značky PROVETRO je velice
dobrá, především se jedná o
kleště v zajímavých cenových
relacích.

Detailní pohled na čelisti kleští
PROVETRO PCJ-1 (32 130 00)
a PCJ-5 (32 131 00).

Lámací a štípací kleště, dlouhé 155 mm, hroty čelistí
tvrzeny v olejové lázni, rukojeti potažené umělou hmotou,
ideální pro sílu skla 2 - 5 mm
32 130 00 PROVETRO PCJ 1, šíře čelistí 10 mm
32 131 00 PROVETRO PCJ 5, šíře čelistí 5 mm

32 128 00 BOHLE - lámací a štípací kleště, čelisti osazené
tvrdokovovým plátkem, stavěcím šroubem pro nastavení
tloušťky lámaného skla a s mechanickým otevíráním
čelistí, dlouhé 160 mm, šíře čelistí 3 mm
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KLEŠTĚ
ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ
Štípací kleště se od sebe liší
především šířkou čelistí. Touto
kategorií kleští lze vyštípávat
malé kousky skla přímo z tabule ,
bez předchozího nařezávání
řezákem.

32 134 00 PROVETRO PCJ-8, šíře čelistí 5 mm, ideální pro sílu
skla 2 - 5 mm

32 140 00 KNIPEX - lámací kleště, délka 180 mm, šíře čelistí 22 mm,
velice vhodné pro lámání úzkých proužků skla

LÁMACÍ KLEŠTĚ
Lámací klešte jsou určeny k
lámání naříznutého skla. Pro
různou sílu lámaného skla jsou
různé typy lámacích kleští.
Rovněž se liší v šíři čelistí.
OTEVÍRACÍ KLEŠTĚ
Touto kategorií kleští lze velice
efektivně a jednoduše lámat
naříznuté sklo, především
dlouhé pruhy a rovněž
komlikované nerovné dlouhé
řezy. Pomocí těchto kleští se řez
nejprve otevře a později se
ulomí.

32 132 00 PROVETRO - lámací kleště PCJ-3, délka 165 mm, šíře
čelistí 10 mm, určeno pro sílu skla 2 - 6 mm

Detailní pohled na čelisti kleští
PROVETRO PCJ-3 (32 132 00)

32 135 00 Lámací kleště, délka 160 mm, šíře čelistí 12 mm, kovové
rukojeti bez potahu umělou hmotou

32 133 00 PROVETRO - lámací kleště PCJ-4, šíře lámacích čelistí 22 mm,
použití pro lámání dlouhých tenkých proužků skla, odlamování
ze strany, určené pro sílu skla 2 - 12 mm
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32 111 00

RING STAR - rozlamovací kleště z umělé hmoty

32 111 01
32 111 02

Trámeček náhradní pro RING STAR
Trámeček náhradní pro RING STAR, nové provedení
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32 104 00
TINY BREAKER - trojbodové
kleště pro rozlamování velmi
tenkých skel, kovové, rukojeti
potažené umělou hmotou

32 150 00 SILBERSCHNITT - rozlamovací kleště 700.0
kovové
32 150 01 Trámeček náhradní pro 700.0
32 150 02 Talířek náhradní pro 700.0

32 115 00 PROVETRO - rozlamovací kleště PRP-1, kovové,
délka 205 mm, šíře čelistí 24 mm, stavěcí šroub pro
sílu lámaného skla, rukojeti I čelisti potažené umělou
hmotou. Jsou velice výhodné při lámání pruhů a pro
svoji životnost a cenu patří tyto kleště mezi
nejoblíbenější a neschází ve vybavení každého, kdo
zpracovává ploché sklo.
Určeno pro sílu skla 2 - 6 mm
32 115 11

32 155 00 JOBO - lámací
pomůcka

Návlek plastový náhradní pro kleště 32 115 00

36 165 00 JOKER - lámací
podložka

32 101 00 BLUE RUNNER - rozlamovací kleště, umělohmotné, určené
převážně pro hobby
32 101 01 Vložka náhradní do čelistí BLUE RUNNER
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32 118 10 PROVETRO P-310 - kleště pro lámání silných skel, délka
220 mm, šíře čelistí 20 mm, možnost postavení čelistí kleští
ke sklu pod různými úhly, rukojeti potažené umělou hmotou,
ideální pro sílu skla 5 - 12 mm

KLEŠTĚ

Detailní pohled 32 118 10

32 118 00 PROVETRO P-210 - kleště pro lámání silných skel, délka
220 mm, šíře čelistí 22 mm, rukojeti potažené umělou
hmotou, ideání pro sílu skla 5 - 12 mm

Detailní pohled 32 118 00

32 118 30 PROVETRO P-510 - kleště pro lámání silných skel, délka
210 mm, šíře čelistí 23 mm, rukojeti nejsou potažené
umělou hmotou, ideální pro sílu skla 3 - 16 mm
Detailní pohled 32 118 30

32 117 00 PROVETRO PRP-2N - kleště pro otevírání dlouhých řezů na
silném skle, délka 230 mm, šíře čelistí 45 mm, čelisti
opatřeny umělohmotnými lámacími trny, rukojeti potaženy
umělou hmotou, ideální pro sílu skla 5 - 12 mm

32 117 10 PROVETRO PRP-4 - kleště pro otevírání dlouhých řezů na
silném skle, délka 230mm, šíře čelistí 50 mm, rukojeti
potažené umělou hmotou, ideální pro sílu skla 2 - 19 mm
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Detailní pohled na 32 165 00
32 165 00 kleště mosaikové

32 160 00 ZAG-ZAG - kleště mosaikové, typ 701.0
32 160 01 Kolečko lámací - náhradní
32 160 02 Sáček plátěný na sklo - náhradní

00 310 00
00 310 01
00 310 02
00 310 03
00 310 04

KLEŠTĚ PRO MOSAIKU
Mosaikové kleště jsou opatřeny
vždy párem lámacích koleček.
Pomocí těchto koleček lze
podobně jako běžnými kleštěmi
sklo odlamovat. Lámací kolečka
mají poměrně dlouhou životnost,
po otupení je možná jejich
výměna za nová. Mosaikové
kleště najdou uplatnění
především při lámání velmi
malých dílů pro lampy a jsou
samozřejmě hlavní pomůckou
při výrobě mosaiky.

ZAG-ZAG Kleště mosaikové typ 703.01
ZAG-ZAG Pružina v čele kleští - náhradní
ZAG-ZAG Sáček plátěný na sklo - náhradní
ZAG-ZAG Kolečno lámací - náhradní
ZAG-ZAG Šroub fixační - náhradní

00 311 00 ZAG-ZAG Mosaikové kleště “Junior” 703.5

32 166 00 G30C Kleště mosaikové Leponitt
se řadí mezi nejlepší mosaikové
kleště. Vynikají svou robustností
a velice jemným chodem. Lámat
mosaikové sklo pomocí těchto
kleští zvládnou snadno i děti.
Jsou rovněž vhodné na lámání
malých kousků skla pro tiffany
techniku.
Pro typ G30C máme exklusivní
obchodní zastoupení pro celou
Evropu.

147

