
Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.+420 220 950 910 www.igm.cz

LEPIDLA A SPOJOVACÍ MATERIÁL

313

IGM Tlakové dávkovače lepidla Kvalitní a bezproblémové tlakové dávkovače lepidla razantně snižují pracovní čas při lepení nebo stříkání lepidel a barev 
v porovnání s klasickým způsobem aplikace. Jsou určeny pro disperzní vodou ředitelná lepidla (PVA) pro vysokopevnostní 
spoje dřeva. Se speciální dávkovací nebo stříkací pistolí lze aplikovat také PUR lepidla nebo stříkat lepidla a barvy na bázi 
rozpouštědel, či vodou ředitelná. Dávkovače jsou spolehlivé, efektivní a snadno se udržují. V nabídce je široké množství 
nástavců a trysek pro lepení kolíkových, čepových nebo lamelových spojů, pro drážky, na plochy a mnoho dalších řešení.

Jsou vybaveny tlakovým ventilem, manometrem, precizním uzamykacím systémem a odkládací 
kapsou na pistoli. Součástí dodávky je jedna aplikační pistole s nastavitelným množstvím 
lepidla. Lze je dovybavit celkem až 3 dávkovacími pistolemi, (typ A8 pouze 2). Aplikace lepidla 
je plynulá a konstantní, nedochází k přerušení dávky lepidla jako při ruční aplikaci. Po naplnění 
nádoby lepidlem, uzavřete víko a nádobu natlakujete na maximálně 5 bar. Můžete odpojit od 
kompresoru. Dávkovač pracuje až do poklesu tlaku na cca 0,5 bar. Potom musíte znovu nádobu 
natlakovat. Široká nabídka volitelných aplikačních nástavců a trysek.

IGM A8 Tlakový dávkovač 
lepidla, ocelový, 8 kg

Dávkovač s tlakovou 
nádobou z kvalitní oceli 
pro malé a střední dílny. 
Výborný poměr ceny a 
provedení.

IGM A12 Tlakový dávkovač 
lepidla, nerezový, 12 kg
Nejprodávanější model v nerezovém provedení pro aplikaci 
PVA lepidel. Optimální velikost pro menší a střední dílny. 
Ideální velikost vnitřní nádoby pro všechny projekty

Kapacita vnitřní nádoby 
20kg. Pro lepení všech typů 
spojů pomocí pistole nebo 
aplikačních nástavců.  Určeno 
pro střední a větší série, velký 
objem nádoby.

IGM A5 Tlakový dávkovač 
lepidla, nerezový, 5 kg

Malý nerezový dávkovač 
PVA lepidel. Díky menší 
velikosti lze používat i 
na montáže. Pro menší a 
střední truhlářské dílny 
nebo nábytkové výroby.

Dávkovače lepidla

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

A5 pro 5kg 136-8901 17 729 21 453
Těsnění víka 136-10153 149 181

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

A8 pro 8kg 136-9001 13 567 16 417
Těsnění víka 136-10041 99 120

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

A20 pro 20kg 136-9021 21 198 25 650
Těsnění víka 136-10153 149 181

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

A12 pro 12kg 136-9012 19 656 23 784
Těsnění víka 136-10153 149 181

IGM A20 Tlakový dávkovač 
lepidla, nerezový, 20 kg

Typ A12 A5 A20 A8

Tlaková nádoba Nerez Nerez Nerez Ocel

Kapacita náplně 12 kg 5 kg 20 kg 8 kg

Maximální tlak 5 bar 5 bar 5 bar 5 bar

Hmotnost 14 kg 11 kg 17 kg 14 kg

Délka x šířka x výška 28 x 28 x 65 cm 30 x 30 x 52 cm 30 x 30 x 81 cm 20 x 20 x 65 cm

•  Přesné, rychlé a úsporné nanášení lepidla
•  Plynulá a konstantní aplikace lepidla
•  Nerezová nebo ocelová kvalitní tlaková nádoba
•  Masivní upínací systém víka s kovovými třmeny dle CE
•  Dávkovací pistole s nastavením množství průtoku lepidla
•  Dosah pistole s hadicí do 3 m
•  Široká nabídka nástavců a trysek

„Ideální na 
montáže“

„Optimální 
velikost do 
dílny“

„Cena / výkon“„Velký objem,
vysoký výkon“

Masivní odlité kovové
upínací třmeny pro
maximální bezpečnost

Odkládací
kapsa s vodou
pro pistoli

Přesně
kalibrovaný
manometr

Kvalitní nerezová
nádoba tl. 3,3mm

Kovová ovládací páka
s nastavením množství
lepidla

LEPIDLA A SPOJOVACÍ MATERIÁL
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IGM 0165 Tlakový řízený 
dávkovač lepidla, nerezový, 12 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

0165 pro 12kg 136-0165 36 949 44 709
Těsnění víka 136-10153 149 181

IGM 1094 Tlakový sprejový 
dávkovač lepidla a barev, 12kg

Tlakový sprejový dávkovač v nerezové nádobě je určen 
pro aplikaci vodou ředitelných lepidel a barev nebo 
lepidel a barev na bázi rozpouštědel a to dávkováním 
nebo stříkáním. Tlaková nádoba je z kvalitního nerezu, 
uzavřená 4 masivními třmeny dle CE normy. Součástí 
dodávky je jedna kovová aplikační pistole se třemi 
regulacemi. Můžete regulovat množství přimíchávání 
vzduchu, množství lepidla (barvy) a trysku - typ stříkání. 

Unikátní řešení dávkování disperzních lepidel s řízenou 
velikostí dávky lepidla.  Lze nastavit nejen velikost průtoku 
lepidla na pistoli, ale i velikost dávky respektive dobu 
průtoku pomocí časovače umístěného na podstavci. Na jedno 
zmáčknutí pistole nanesete vždy stejný objem lepidla nezávisle na 
Vás. Tlaková nádoba je z kvalitního nerezu, uzavřená 4 masivními 
třmeny dle CE normy. Součástí dodávky je jedna kovová aplikační 
pistole s řízeným časovačem nastavení dávky lepidla a množství 
průtoku lepidla, pojízdný podstavec s pultem a držákem na hadici.  
Kapacita vnitřní nádoby 12 kg. Nutnost 
permanentního napojení na tlakový vzduch.

Ideální pro malé a střední série, pro 
lepení kolíkových spojů, čepových spojů, 
Domino, lepení oken, dveří, židlí nebo 
křesel atd.  Všude tam kde je požadavek 
na dodržení přesné dávky lepidla. Lze 
je dovybavit 1 dávkovací pistolí navíc.  
Pro co nejpevnější spoj doporučujeme 
lepidla Titebond.

•  Aplikace lepidel a barev vodou ředitelných nebo na bázi rozpouštědel
•  Plynulé, rychlé a úsporné nanášení nebo stříkání lepidla a barev
•  Kovová dávkovací pistole s nastavením množství lepidla, vzduchu a trysky
•  Nerezová kvalitní tlaková nádoba
•  Masivní upínací systém víka se 4 kovovými třmeny dle CE
•  Dosah pistole s hadicí do 4 m
•  Široká nabídka nástavců a trysek

•  Řízené dávkování lepidla množství + čas
•  Aplikace vodou ředitelných disperzních lepidel (PVA) 
•  Plynulé, rychlé a úsporné nanášení lepidla
•  Nerezová kvalitní tlaková nádoba
•  Masivní upínací systém víka se 4 kovovými třmeny dle CE
•  Kovová dávkovací pistole s nastavením množství lepidla a času dávky
•  Pojízdný podstavec s držákem pistole s 3 m hadicí 
•  Široká nabídka nástavců a trysek

Typ 0165 1094

Tlaková nádoba Nerez Nerez

Kapacita náplně 12 kg 12 kg

Maximální tlak 5 bar 5 bar

Hmotnost 29 kg 14 kg

Délka x šířka x výška 70 x 50 x 86 cm 28 x 28 x 65 cm

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Sprej. dávkovač 12kg 136-1094 27 570 33 360
Silikonové těsnění 136-9913 647 783

Regulace 
velikosti 
dávky lepidla 
v čase

Anatomická pistole s 3 stupňovou 
regulací množství, přimíchání 

vzduchu + typ stříkání.

„Časově 
řízené 
dávkování 
lepidla“

„Nanášení 
a stříkání 
lepidel a 
barev“

Standardní výbava: nerezová tlaková nádoba, 
pojistný ventil, manometr, stříkací-dávkovací 
pistoli s 3 stupňovou regulací, dvojitá hadice s 
dosahem cca 4m , odkládací kapsa na pistoli, 
vnitřní nádoba pro 12kg lepidla. 

Aplikace lepidla je plynulá a konstantní, 
nedochází k přerušení dávky lepidla jako 
při ruční aplikaci. Široká nabídka volitelných 
aplikačních nástavců a trysek.  Tlakové 
dávkovače se připojují ke kompresoru se 
stlačeným vzduchem (není součástí dodávky).

Použití: Vhodný pro lepení různých materiálů jako jsou lamináty, dýhy, postforming, kov, guma, 
kůže, plastové materiály na dřevo nebo k sobě. Ideální pro aplikaci lepidla na dřevo a dřevěné 
materiály ve velkých plochách při použití membránových lisů.  Ideální pro truhláře, výrobní 
závody na výrobu komponentů ze dřeva, plastu nebo kovu. Čištění vodou nebo rozpouštědlem 
dle typu lepidla.
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V nabídce je velmi široký sortiment aplikačních nástavců 
- trysek. Trysky na hrany, na plochy, trysky s válečkem, 
kolíkovací, na dlabané spoje, na čepy, na drážky, se štětcem, 
na spoje na lamely atd.

Aplikační nástavce - trysky

Dávkovací pistole 
s univerzální 
tryskou

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Dávkovací pistole 136-0002 1 904 2 304

Vodítko pro 
universální trysku s 
otvorem 1,5mm

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Vodítko pro trysku 136-0059 643 779

Vodovodní redukce 
pro čištění trysek

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Vodovodní redukce 136-0044 197 239

Tryska na hrany

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

10-30 mm 136-0016 1 422 1 721
20-40 mm 136-0017 1 549 1 875

Tryska pro drážky

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

4x30 mm 136-0024 1 388 1 680
5x30 mm 136-0025 1 388 1 680
6x30 mm 136-0026 1 388 1 680
8x30 mm 136-0027 1 388 1 680
10x30 mm 136-0028 1 388 1 680

Tryska pro kolíkový 
spoj dvojitá,  
rozteč 32mm

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

6x20 mm 136-0008 1 676 2 028
8x25 mm 136-0009 1 676 2 028
10x30 mm 136-0010 1 676 2 028
12x40 mm 136-0011 1 676 2 028

Tryska pro kolíkový 
spoj jednoduchá

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

6x20 mm 136-0004 533 645
8x25 mm 136-0005 533 645
10x30 mm 136-0006 533 645
12x40 mm 136-0007 533 645

Universální náhradní 
tryska, otvor 1,5 mm

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Otvor 1,5 mm 136-0003 265 321

Dávkovací pistole 
s anatomickou 
rukojetí

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Dávkovací pistole 136-9902 2 705 3 274

136-0077136-0167 136-0177 136-0187

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

5 kg 136-0167 282 342
8 kg 136-0077 343 416
12 kg 136-0177 282 342
20 kg 136-0187 731 885

Kontejner na lepidlo pro 
tlakový dávkovač

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

30x6x100 mm 136-0018 1 502 1 818
40x6x100 mm 136-0019 1 502 1 818
50x6x100 mm 136-0020 1 502 1 818

Tryska na čepový spoj 
oboustranná

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

30x6x100 mm 136-0021 1 423 1 722
40x6x100 mm 136-0022 1 423 1 722
50x6x100 mm 136-0023 1 423 1 722

Tryska na čepový spoj 
jednostranná

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

72mm pro trysku 
0034 136-0037 366 443

120mm pro trysku 
0035 136-0038 394 477

180mm pro trysku 
0036 136-0039 450 545

Náhradní středová 
osa pro trysku s 
válečkem 
na plochu

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

30 mm 136-0295 2 004 2 425
40 mm 136-0195 2 004 2 425
50 mm 136-0095 2 004 2 425

Tryska s rolnou

Tryska se štetcem

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

10 mm průměr kulatý 136-0045 1 234 1 494
25 mm průměr kulatý 136-0046 1 336 1 617
40 mm průměr kulatý 136-0048 1 465 1 773
60x20 mm plochý 136-0049 2 672 3 234

Tryska s válečkem na plochu

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

72mm šířka gumový 136-0034 3 747 4 534
120mm šířka gumový 136-0035 4 194 5 075
180mm šířka gumový 136-0036 3 880 4 695

Tryska válcová 
na plochu

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

72 mm šířka 136-0031 1 491 1 805
120 mm šířka 136-0032 2 333 2 823
180 mm šířka 136-0033 2 506 3 033

Tryska pro lepení 
lamelových spojů

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Tryska na lamely 136-0054 1 285 1 555

Nylonová hadice 
 s konektory, 
 4m

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Nylonová hadice 4m 136-9914 562 681
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Titebond Original Lepidlo 
na dřevo D2

Titebond II Premium Lepidlo 
na dřevo D3

Titebond III Ultimate Lepidlo 
na dřevo D4

Titebond Original je nejlepší disperzní lepidlo, které 
lze použít pro všechny vysocepevnostní spoje dřeva, 
laminátů, DTD desek, kůže, látky a porézních materiálů. 
Vynikající např. pro lamelové spoje, pera a drážky, spárovky, 
protože poskytuje silnou počáteční lepivost v krátké době, 
čímž minimalizuje upínací dobu. Je velmi oblíbené u 
truhlářů. Lepidlo lze snadno očistit navlhčeným hadříkem. 
Po zaschnutí je dobře brousitelné. Je netoxické, bez 
rozpouštědel a vodou ředitelné do 5%. Při zahřátí znovu 
změkne.

Klíčové vlastnosti:
•  Vysokopevnostní disperzní lepidlo.
•  Použití pouze v interiéru.
•  Kratší fixační doba.
•  Rychle zasychá - zkrácení času lepení.
•  Spoj je silnější než pevnost dřeva.
•  Vynikající odolnost proti většině rozpouštědel.
•  Dobře brousitelné a přelakovatelné. 
•  Univerzální - lepí dřevo, dřevovláknité desky, 
vysokotlaké lamináty a dřevotřískové desky.
•  Snadné čištění vodou.

Velkoobjemové
balení 
Titebond Originál

Velkoobjemové
balení 
Titebond Premium

Velkoobjemové
balení 
Titebond Ultimate

Klíčové vlastnosti:
•  Vysokopevnostní voděodolné lepidlo. 
•  Ideální pro vnitřní a venkovní použití 
•  Odolnost proti vodě D3
•  Silná počáteční lepivost a rychle tuhnoucí.
•  Ideální pro vysokofrekvenční lepení a lisy za tepla.
•  Spoj je silnější než pevnost dřeva.
•  Vynikající odolnost proti většině rozpouštědel.
•  Dobře brousitelné a přelakovatelné. 
•  Univerzální - lepí dřevo, dřevovláknité desky, 
vysokotlaké - lamináty a dřevotřískové desky.
•  Snadné čištění vodou.

Klíčové vlastnosti:
•  Extrémně voděodolné vysokopevnostní lepidlo.
•  Ideální pro vnitřní i venkovní použití.         
•  Odolnost proti vodě D4
•  Vynikající pevnost - silná počáteční lepivost.
•  Prodloužená doba fixace.
•  Použitelné i za nižších teplot.
•  Dobře brousitelné a lakovatelné.
•  Univerzální - lepí dřevo, dřevovláknité desky, 
vysokotlaké - lamináty a dřevotřískové desky.
•  Snadné čištění vodou.

Typ: Alifatické disperzní lepidlo
Použití: Interiér
Doba otevření: max. 5 minut 
Celková montážní doba:  10-15 minut  
Úplné zaschnutí:  24 hodin 
Pracovní a skladovací teplota : 10° - 30°C
Pevnost spoje:  DIN EN 204 / D2

Typ: Polyvinyl acetát PVA
Použití: Interiér a exteriér
Doba otevření: max. 5 minut
Celková montážní doba:  10 - 15 minut
Úplné zaschnutí:  24 hodin
Pracovní a skladovací teplota : 10° - 30°C
Skupina namáhání: DIN EN 204 / D3

Typ: Polymerní lepidlo
Použití: Interiér a exteriér
Doba otevření: max. 10 minut
Celková montážní doba:  20 -25 minut
Úplné zaschnutí:  24 hodin
Pracovní a skladovací teplota :  5° - 30°C
Skupina namáhání: DIN EN 204 / D4

Titebond II Premium je vysokopevnostní voděodolné 
lepidlo, které splňuje  přísnou americkou normu ANSI Typ 2 
specifikace pro odolnost proti vodě. Lepí všechny venkovní 
dřevěné konstrukce včetně venkovního dřevěného nábytku. 
Titebond II Premium poskytuje silnou počáteční lepivost 
v krátké době, vysokou pevnost a vynikající brousitelnost.  
Titebond II Premium je snadno použitelný, netoxický, odolný 
proti povětrnostním vlivům. Lepidlo lze snadno očistit 
navlhčeným hadříkem.

Titebond III je extrémně voděodolné lepidlo pro vnitřní i 
venkovní použití, oceněné 1 místem srovnávacích testů 
amerického časopisu Fine Woodworking 2007. Bylo 
navrženo jako speciální lepidlo na dřevo, kterým je možno 
nahradit používání polyuretanových lepidel, které jsou 
nepochybně flexibilnější, ale také těžko odstranitelné z 
nářadí a především z rukou. Titebond III vytvoří mimořádně 
silnou vazbu se dřevem, má delší otevřenou dobu a větší 
viskozitu než konvenční disperzní lepidla. Udrží integritu i 
při nižších teplotách. Vyznačuje se vysokou pevností spoje. 
Čistí se vodou, je dobře brousitelné (neměkne při broušení), 
je odolné proti rozpouštědlům, teplu a plísním.

Historie značky začala v roce 1935 s klihovým lepidlem, které způsobilo revoluci v dřevozpracujícím průmyslu. V roce 1955 
Titebond znovu nastavila nový standard pro lepení s uvedením na trh prvního lepidla na bázi alifatické pryskyřice, Titebond 
Original, lepidla na dřevo. 

Následovalo první voděodolné lepidlo Titebond II Premium uvedené na trh v roce 1991 a konečně Titebond III , jako vůbec 
první skutečně plně voděodolné lepidlo.

Každý den, miliony odborníků na stavby a zpracování dřeva i kutilů  na celém světě volí jedinečnou značku lepidel – 
Titebond. Nepřekonatelná kvalita, technické provedení a perfekní výsledky lepení , to jsou přednosti lepidel Titebond. 
Opravdové lepidlo pro profesionály.Již více než 65 let je značka 

Titebond jedničkou na lepení 
dřeva a výrobků ze dřeva.

Správné lepidlo pro opravdové profesionály.

Titebond Original a Titebond III byl nezávisle testován pro olovo, kadmium a jiné kovy v ASTM F963 a 16 CFR 1.303. Jedná se o zkušební metody 
stanovené pro bezpečnost hraček do výroby v USA Komise pro bezpečnost spotřebitelů. Bylo také přezkoumáno nezávislým toxikologem a je v 
souladu s normou ASTM D4236 pro umění a materiály pro řemesla.

Lepidla

D2
EN 204

D3
EN 204

D4
EN 204

Objem Kód Kč bez DPH Kč s DPH

237 ml 123-5063 87 106
473 ml 123-5064 141 171
946 ml 123-5065 216 262
3,78 l 123-5066 572 693
8,12 l, PROjug 123-50609 1 207 1 461
18,92 l 123-5067 2 709 3 278

Objem Kód Kč bez DPH Kč s DPH

237 ml 123-5003 104 126
473 ml 123-5004 169 205
946 ml 123-5005 259 314
3,78 l 123-5006 685 829
8,12 l, PROjug 123-50009 1 447 1 751
18,92 l 123-5007 3 250 3 933

Objem Kód Kč bez DPH Kč s DPH

237 ml 123-1413 148 180
473 ml 123-1414 239 290
946 ml 123-1415 365 442
3,78 l 123-1416 966 1 169
8,12 l, PROjug 123-14109 2 038 2 466
18,92 l 123-1417 4 711 5 701
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Titebond Liquid Hide 
Klihové lepidlo na dřevo
Titebond Liquid 
Hide Glue je první 
klihové lepidlo, které 
se nabízí v tekutém 
stavu připraveném k 
použití. Nevyžaduje 
žádný ohřev a míchání. 
Profesionálové používají 
Titebond Liquid Hide 
pro výjimečnou pevnost, 
dlouhou montážní dobu, 
pružnost a jedinečný 
přenos zvuku v 
nezkreslené podobě.

Klíčové vlastnosti:
•  Připraveno k okamžitému použití.
•  Typ - glutinový klih s přísadami.
•  Vynikající brousitelnost a odolnost proti tečení.
•  Vhodné pro dřevo a látky.
•  Použití pouze v interiéru.
•  Umožňuje rozebíratelný spoj po zahřátí.
•  Dlouhá doba fixace pro precizní montáž.
•  Nevhodné pro dlouhé skladování po otevření nutno 
spotřebovat.

Klíčové vlastnosti:
•  Speciální disperzní lepidlo pro dýhování za studena.
•  Minimalizuje průsaky lepidla skrz dýhu.
•  Spoj je silnější než pevnost dřeva.
•  Střední doba montáže 15-20 minut.
•  Lepení dřevěné dýhy na masivní dřevo, MDF nebo dřevotřísku.
•  Použití pouze v interiéru.

Objem Kód Kč bez DPH Kč s DPH

118 ml 123-5012 94 114
237 ml 123-5013 149 181

Objem Kód Kč bez DPH Kč s DPH

946 ml 123-5175 221 268
3,78 l 123-5176 611 740

•  Typ: Glutinový klih s přísadami
•  Použití: Interiér
•  Doba otevření: max. 15 minut
•  Celková montážní doba:  30-60 minut  
•  Úplné zaschnutí:  24 hodin
•  Pracovní a skladovací teplota: 10° - 30°C
•  Pevnost spoje:  DIN EN 204 / D2

•  Typ: Modifikovaný Polyvinyl acetát PVA
•  Použití: Interiér
•  Doba otevření: max. 15 minut
•  Celková montážní doba:  15-20 minut  
•  Úplné zaschnutí:  24 hodin
•  Pracovní a skladovací teplota: 10° - 30°C
•  Pevnost spoje:  DIN EN 204 / D2

Poskytuje vynikající odolnost proti tečení, nabízí skvělou 
brousitelnost a lze je povrchově upravovat lakováním a 
pod.. Jeho citlivost na vyšší teplotu umožňuje snadnou 
demontáž částí, což je zásadní přínos pro restaurování 
nábytku nebo opravu hudebních nástrojů.  Ideální pro 
všechny restaurátorské práce, opravy a stavbu hudebních 
nástrojů, lepení dýh apod.

Vzhledem k jedinečným vlastnostem tohoto lepidla 
doporučujeme koupit množství pouze pro danou práci, 
nikoliv skladovat po dlouhou dobu. Po otevření se musí 
použít celé balení. Není vhodný pro venkovní použití.

Disperzní lepidlo Titebond Cold Press for Veneer je vysoce 
kvalitní a úsporná alternativa pro velkoplošné lepení dýh na 
ploché povrchy ke kontaktním lepidlům. Je speciálně navrženo 
pro dýhování za studena, pro nalepení dřevěné dýhy na masivní 
dřevo, dřevotřískové desky, MDF, překližky a jiné materiály na 
bázi dřeva. Nabízí středně dlouhou montážní dobu a neobsahuje 
žádné škodlivé nebo žíravé výpary typické pro většinu kontaktních 
lepidel. Pomáhá také zabránit průsaku přes otevřené póry dýhy 
a surovou nezpracovanou dýhu. Vynikající odolnost proti většině 
rozpouštědel, je nehořlavé a snadno se čistí vodou.

Titebond Cold Press Veneer Lepidlo na dřevo

Titebond Quick & Thick Lepidlo 
na dřevo

Titebond No-run, No-drip 
Lepidlo na dřevo

Klíčové vlastnosti:
•  Třikrát větší pevnost spoje.
•  Průhledná barva po vytvrzení.
•  Dvakrát rychlejší doba fixace.
•  Ideální lepidlo pro domácí a řemeslné použití.
•  Vyplňuje mírné trhliny a mezery.
•  Vynikající odolnost proti většině rozpouštědel.
•  Dobře brousitelné a přelakovatelné.
•  Univerzální - lepí dřevo, dřevovláknité desky, 
vysokotlaké lamináty a dřevotřískové desky.
•  Snadné čištění vodou, netoxické a nehořlavé.

Klíčové vlastnosti:
•  Vysokopevnostní disperzní lepidlo.
•  Použití pouze v interiéru.
•  Velmi krátká fixační doba.
•  Spoj je silnější než pevnost dřeva.
•  Zvýšená odolnost proti vyšším teplotám.
•  Vynikající odolnost proti většině rozpouštědel.
•  Dobře brousitelné a přelakovatelné.
•  Univerzální - lepí dřevo, dřevovláknité desky, 
vysokotlaké lamináty a dřevotřískové desky.
•  Snadné čištění vodou.

•  Typ: Disperzní lepidlo PVA
•  Použití: Interiér
•  Doba otevření: max. 3-5 minut
•  Celková montážní doba: 10-15 minut
•  Úplné zaschnutí: 24 hodin
•  Pracovní a skladovací teplota: 10° - 30°C
•  Pevnost spoje: DIN EN 204 / D2

•  Typ: Disperzní lepidlo PVA
•  Použití: Interiér
•  Doba otevření: max. 3-5 minut
•  Celková montážní doba: 10-15 minut
•  Úplné zaschnutí: 24 hodin
•  Pracovní a skladovací teplota: 10° - 30°C
•  Pevnost spoje: DIN EN 204 / D2

Disperzní lepidlo s nejrychlejší fixací, 
a maximální pevností vyniká svými 
vlastnostmi nad ostatní lepidla. Ideální 
pro lepení například okrasných lišt a 
dalších projektů požadujících rychlé 
lepení bez stékání v interiéru. Snadné 
k použití, rychlá fixace, která však 
dostatečně dovoluje vyrovnání dílů. 
Vynikající pro porézní i polo-porézní 
materiály. Lepidlo není vhodné pro 
venkovní použití, konstrukční spoje. 
Pozor, nevystavujte lepidlo mrazu, který 
by mohl ovlivnit vlastnosti a funkčnost. 
Uschovávejte mimo dosah dětí.

Disperzní lepidlo s nejrychlejší fixací, 
velmi rychle usychá. Ideální pro lepení 
například okrasných lišt a dalších projektů 
požadujících rychlé lepení bez stékání. 
Snadné k použití, rychlá fixace, která 
však dostatečně dovoluje vyrovnání dílů. 
Vynikající pro porézní i polo-porézní 
materiály.

Použití: dřevo, dřevovláknité desky, MDF, překližka a 
dřevotřískové desky, látka, kůže.

Použití: dřevo, dřevovláknité desky, MDF, překližka, 
vysokotlaký laminát a dřevotřískové desky, látka, kůže.

Objem Kód Kč bez DPH Kč s DPH

237 ml 123-2403 94 114
Objem Kód Kč bez DPH Kč s DPH

473 ml 123-2404 154 187

D2
EN 204

D2
EN 204

Titebond II Dark Lepidlo na dřevo tmavé D3, 237ml
Titebond II Dark je obarvená verze lepidla Titebond 
Premium II do barvy tmavého hnědého dřeva. Je to 
vysokopevnostní voděodolné lepidlo, které splňuje  
přísnou evropskou normu DIN EN 204/ D3 pro 
pevnostní odolnost proti vodě. Po zaschutí má hnědou 
barvu, a proto je vhodné všude tam, kde se používají 
tmavé odstíny dřeva. 

Typ:  Polyvinyl acetát PVA
Použití: Interiér a exteriér
Doba otevření: max. 5 minut
Celková montážní doba:  10 - 15 minut
Úplné zaschnutí:  24 hodin
Pracovní a skladovací teplota : 10° - 30°C
Vhodné pro: dřevo, dřevotřísku, tkaniny, kůže
Skupina namáhání: DIN EN 204 / D3

Pro  tmavá dřeva.D3
EN 204

Objem Kód Kč bez DPH Kč s DPH

237 ml 123-3703 106 129

Lepí všechny venkovní dřevěné konstrukce 
včetně venkovního dřevěného nábytku. 
Titebond II Premium poskytuje silnou 
počáteční lepivost v krátké době, vysokou 
pevnost a vynikající brousitelnost. Titebond II 
Premium je snadno použitelný, odolný proti 
povětrnostním vlivům. Lepidlo lze snadno 
očistit navlhčeným hadříkem.
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Titebond Extend Lepidlo na dřevo

Klíčové vlastnosti:
•  Vysokopevnostní disperzní lepidlo
•  Použití pouze v interiéru
•  Delší fixační doba než Original
•  Spoj je silnější než pevnost dřeva
•  Zvýšená odolnost proti vyšším teplotám
•  Vynikající odolnost proti většině rozpouštědel
•  Dobře brousitelné a přelakovatelné
•  Univerzální - lepí dřevo, dřevovláknité desky, 
vysokotlaké lamináty a dřevotřískové desky
•  Snadné čištění vodou

Typ: Disperzní lepidlo PVA
Použití: Interiér
Doba otevření: max. 15 minut
Celková montážní doba: 20-25 minut
Úplné zaschnutí: 24 hodin
Pracovní a skladovací teplota: 5° - 30°C
Pevnost spoje: DIN EN 204 / D2

Disperzní lepidlo na dřevo s prodlouženou dobou montáže 
má stejné vlastnosti jako Titebond Original. Poskytuje však 
více času pro lepení složitějších sestav. Použití v interiérech, 
zvláště v exponovaných částech, které jsou vystaveny 
vyšším teplotám jako kuchyňské linky, obklady radiátorů 
a pod.

Použití: dřevo, dřevovláknité desky, MDF, překližka, 
vysokotlaký laminát a dřevotřískové desky, látka, kůže.

Objem Kód Kč bez DPH Kč s DPH

473 ml 123-9104 164 199
3,78 l 123-9106 650 787

D2
EN 204

Klíčové vlastnosti:
•  Krátká doba fixace.
•  Bezpečné, bez výparů.
•  Čistitelné vodou a netoxické.
•  Univerzální.
•  Bezbarvé a průhledné po zaschnutí.
•  Zasychá rychleji než většina ostatních disperzních lepidel.

Objem Kód Kč bez DPH Kč s DPH

3,78 l 123-15026 478 579

•  Typ: Emulze polyvinylacetátu
•  Použití: Interiér
•  Doba otevření: max. 5 minut
•  Celková montážní doba: 10-15 minut
•  Barva po zaschnutí: Průhledná 
•  Pracovní a skladovací teplota: 10°-30 °C

Min. požadovaný tlak pro pevný 
spoj (30-80 psi pro HPL, 100-150 
psi pro měkké dřevo, 125-175 pro 
středně tvrdá dřeva a 175-250 psi 
pro tvrdá dřeva).

Profesionální lepidlo pro všeobecné dřevařské práce. Silná 
počáteční fixace, rychlé schnutí, výborná brousitelnost. 
Lepidlo Titebond White je mimořádně silné bílé lepidlo, 
které schne rychleji než jiná disperzní lepidla. Univerzální 
receptura je ideální pro běžné dřevařské práce. Určeno 
pro porézní a poloporézní materiály. Titebond White má 
silnou počáteční lepivost a je rychloschnoucí, čímž se 
zkracuje doba upnutí. Lepidlo zanechává průsvitnou stopu, 
je brousitelné a není ovlivněno povrchovými úpravami. 
Titebond White je netoxické a jednoduše omyvatelné 
vodou.

Titebond White Bílé Lepidlo na dřevo

Název produktu Struktura / složení
Min. teplota 
použití  (°C)

Max. Skladovací 
teplota (°C)

Barva po 
zaschnutí

Umístění spoje / 
voděodolnost

Rozpustnost /
brousitelnost

Čas otevření / 
celkový montážní čas

Úplné vytvrzení 
lepidla

Určeno k lepení

Titebond 
Original

Alifatická pryskyřice, 
disperzní 10°C 30°C Žlutá Vnitřní / D2 Voda / snadno 

brousitelné 5 / 10-15 24 hodin Interiérový nábytek, spárovky, 
hudební nástroje, restaurátorství

Titebond II 
Premium Polyvinyl acetát 13°C 30°C Žluto / 

oranžová Univerzal / D3 Voda / snadno 
brousitelné 5 / 10-15 24 hodin

Stavebně-truhlářské výrobky 
(okna, dveře) konstruční spoje, 
vlhké prostředí, interiérový 
nábytek

Titebond II  
Dark Polyvinyl acetát 13°C 30°C Hnědá Univerzal / D3 Voda / snadno 

brousitelné 5 / 10-15 24 hodin

Exotické dřeviny, olejnaté 
dřeviny, tmavé dřeviny, stavebně-
truhlářské výrobky (okna, 
dveře) konstrukční spoje, vlhké 
prostředí, interiérový nábytek

Titebond III 
Ultimate Pokročilý polymer 8°C 30°C Světle 

hnědá Univerzal / D4 Voda / snadno 
brousitelné 10 / 20-25 24 hodin Venkovní nábytek, modely lodí, 

okna, dveře

Titebond  
Extend

Disperzní lepidlo 
PVA 5°C 30°C Žlutá Vnitřní / D2 Voda / snadno 

brousitelné 15 / 20-25 24 hodin Ideální pro interiér a aplikace na 
místa vystavená větším teplotám

Titebond  
Quick & Thick

Disperzní lepidlo 
PVA 10° 30°C Průhledná Vnitřní / D2 Voda / snadno 

brousitelné 3-5 / 10-15 24 hodin
Ideální pro interiér, hračky, 
obrazové rámy a řemeslnou 
výrobu

Titebond  
No-run, No-drip

Disperzní lepidlo 
PVA 10° 30°C Průhledná Vnitřní / D2 Voda / snadno 

brousitelné 3-5 / 10-15 24 hodin Okrasné lišty, nábytek, řemeslná 
výroba

Titebond Cold 
Press Veneer

Modifikovaný 
polyvinyl acetát PVA 10° 30°C Tmavě 

hnědá Vnitřní / D2 Voda 15 / 15-20 24 hodin Dýhování za studena

Titebond Liquid 
Hide Klihové

Glutinový klih s 
přísadami 10° 30°C Průhledná Vnitřní / D2 Snadno 

brousitelné 15 / 30-60 24 hodin
Restaurátorské práce, opravy a 
sestavování hudebních nástrojů, 
lepení dýh

Titebond  
White

Emulze 
polyvinylacetátu 10° 30°C Průhledná Vnitřní / D2 Voda / snadno 

brousitelné 5 / 10-15 24 hodin Interiérový nábytek, spárovky, 
restaurátorství

Rychlý přehled použitelnosti a vlastností lepidel Titebond
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Speciálně vyvinuté tavné lepidlo v granulích pro IGM 
manuální olepovačky hran. Je přírodní barvy, má nízkou 
viskozitu, rychlé tavení a vysokou lepivost. Lepidlo je 
určené pro lepení hran z materiálů ABS, PVC, PP, melamin, 
polyester nebo dýha. Doporučujeme nastavit teplotu na IGM 
olepovačce na hodnotu 140°.

Tavné lepidlo pro IGM olepovačky

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Tavné lepidlo 1kg M967-1 244 296
Tavné lepidlo 5kg M967-5 907 1 098
Tavné lepidlo 25kg M967-25 3 377 4 087

polyester nebo dýha. Doporučujeme nastavit teplotu na IGM 

Tavné lepidlo pro IGM olepovačky

Kč s DPH

296
1 098
4 087

Proč používat Titebond III

Titebond III

Vyšší pevnost spoje

Venkovní použití - Vodotěsnost

Snadné čištění vodou

Bezpečnost a šetrnost k pokožce

Krátká doba stažení

Zachování čistoty lepeného dílce

Kratší doba otevření

Nezanechává nečistoty na pokožce

Lepivost exotických/olejnatých dřevin

Poměr cena / užitné vlastnosti

Delší doba trvanlivosti



Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.+420 220 950 910 www.igm.cz

LEPIDLA A SPOJOVACÍ MATERIÁL

320

•  Termostatická regulace.
•  Nepřilnavý povrch.
•  Speciální zaoblený tvar.
•  Kovová podložka pro odložení horké žehličky.

Příslušenství pro lepení

Nanašečka lepidla sada, 3 nástavce

Rychlý způsob, jak nanést lepidlo rovnoměrně do otvoru pro lamelu. Jednoduše nalijete 
lepidlo  do aplikátoru. Nasadíte nástavec pro lamelu a zmáčknete dózu, která roznese 
lepidlo rovnoměrně po vnitřku otvoru. Docílíte tak perfektního lamelového spoje.

Snadné nanášení lepidla při 
jakémkoliv rovinném lepení. Stačí 
jen nalít lepidlo do válce a máte ho 
kdykoli po ruce. Po vytažení špuntu 
se lepidlo nanese na válec, kterým 
ho roznesete po potřebné ploše. 
Rychle a čistě.

Sada na lepení obsahuje:
•  dózu na lepidlo
•  víčko na uzavření zbylého lepidla
•  nástavec s odnímatelným válečkem na lepení plochy
•  nástavec pro lepení lamel s krytkou

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Nanašečka  
lepidla sada 125-999309 145 176

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Žehlička pro 
olepování hran CDET-004 1 199 1 451

•  100% Silikonové štětiny.
•  Jednoduché sloupnutí lepidla po zaschnutí.
•  Vhodný pro většinu lepidel.
•  Ploché zakončení pro jemné práce; čep a dlab, rybinu, 
čepový spoj a lišty.

Titebond Titebrush je kvalitní štětec se 100% silikonovými 
štětinami a plastovou rukojetí. Štetec Titebond je ideální 
pro použití s většinou lepidel na dřevo a polyuretanových 
lepidel. Nemusíte tak používat štětce na jedno použití nebo 
jiné způsoby nanášení. Po dokončení práce nechte lepidlo 
na štětci zaschnout a poté odloupněte nebo seškrábněte.

Titebond Silikonový štětec na 
nanášení lepidla

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Silikonový štětec 123-16330 70 85

Délka: 23,5 cm
•  Pevnost 50 kg/cm2 a pružnost 300 %.
•  Samolepící: nezanechá stopy na dřevu.
•  Ideální pro interiérové i exteriérové práce.

Titebond Titewrap je samolepící páska, která sepne a drží 
obrobek, zatímco lepidlo schne. Touto páskou se eliminuje 
potřeba tradičních svěrek. Páska se lepí pouze sama na sebe 
a nepoškodí tak povrch dřeva. Je ideální pro nepravidelné 
spoje nebo kusy, které se obtížně upínají. Po skončení 
jednoduše pásku odstraníte.

Pumpička Titebond zjednodušuje přelévání a udržuje čistou 
dílnu. Tento dávkovač umožňuje snadné dávkování lepidla 
z 3,8l a 8l ProJUG nádob lepidel např. Titebond Original, 
Titebond II Premium a Titebond III Ultimate do menších 
nádob. Udržuje čistou dílnu. Po ukončení dávkování zakryje 
uzávěr výtok lepidla a zabraňuje tak vysychání. Dávkovač 
lze snadno rozebrat a vyčistit vodou. S tímto odolným a 
pohodlným dávkovačem je ulepená dílna minulostí.

Žehlička pro jednoduché olepování 
nažehlovacích hran s lepidlem. Nepřilnavý 
povrch umožňuje pohodlnou aplikaci bez 
připékání a poškození hrany. Termostatické 
nastavení požadované teploty v rozmezí od 
70 do 150°C. Dodáváno s kovovou podložkou 
pro odložení horké žehličky.

•  Rozsah nastavení teploty: 70 - 150°C

Titebond Pružná stahovací 
páska

Titebond Dávkovač lepidla

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Stahovací páska 123-16310 92 112

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Dávkovač lepidla 123-60015 579 701

•  Rozměry: 1,9 cm x 230 cm
•  Barva: Žlutá

CMT DET-004 Žehlička pro olepování hran

•  Dávkovač pasuje na velká lepidla Titebond 
(3,78 a 8,12 - ProJUG).
•  Snadné dávkování při doplňování menších lahví.
•  Eliminuje nepořádek při přelévání.
•  Odolné a snadno demontovatelné pro čištění.
•  Zátka zabraňuje vysychání lepidla.
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gumový válec průměr 63mm

gumový válec EPDM průměr 63mm

houbový válec průměr 63mm

Jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo na lepené plochy.  Je vybavena gumovým válečkem pro 
disperzní  vodouředitelná lepidla. Vyrobeno z kvalitního odlitku, včetně odkládacího stojánku. Volitelně 
je možné dovybavit houbovým válečkem pro savé povrchy nebo válečkem na polyuretanová lepidla.

•  Gumový váleček je vhodný pro většinu povrchů.
•  Hrubý neporézní povrch pro bílá lepidla a dvousložková lepidla s tužidlem (kauritová lepidla).
•  Válečkem vytvoříte tenkou vrstvu lepidla.
•  Jednoduše omyvatelné.

•  Houbový válec je ideální pro lepení povrchů, které absorbují více lepidla, například porézní povrchy 
jako MDF a měkké dřevo.
•  Jsou vhodné pro aplikaci lepidel na nerovné povrchy - dvířka, profilované dílce, rámy a skříňky.
•  Pro lepidla na dřevo: PVA a další lepidla na bázi vody.
•  Jednoduše omyvatelné, doporučujeme válečky kupovat v páru, abyste po umytí válečku nemuseli čekat 
na uschnutí.

•  Jednoduše omyvatelné.

Vysoce kvalitní EPDM váleček, středně měkký, odolný vůči ředidlům a proti nejagresivnějším činidlům a aditivům, 
které jsou většinou obsaženy v lepidlech.
Vhodné pro většinu lepidel na bázi rozpouštědla, pro neoprenová lepidla, lepidla s tužidlem, lepidla na horký lis, 
podlahová lepidla, PU lepidla (PUR, jednosložková, tekutá, reaktivní lepidla), nitrocelulózový lak a impregnace.

Válce pro nanašečky lepidla
Válec gumový

Válec houbový

Válec gumový EPDM pro PU lepidla

Ruční nanašečka lepidla se stojánkem

Šířka Kód Kč bez DPH Kč s DPH

72mm 136-0040 506 613
120mm 136-0041 562 681
150mm 136-0050 590 714
180mm 136-0042 618 748

Šířka Kód Kč bez DPH Kč s DPH

72mm 136-0040EP 548 664
120mm 136-0041EP 601 728
150mm 136-0050EP 653 791
180mm 136-0042EP 679 822

Šířka Kód Kč bez DPH Kč s DPH

72mm 136-9940 534 647
150mm 136-9950 703 851
180mm 136-9942 731 885

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

nanašečka 72 mm 136-0072G 3 161 3 825
nanašečka 150 mm 136-0150G 3 424 4 144
nanašečka 180 mm 136-0180G 3 556 4 303

Použití: Vyjměte náhradní váleček z vaničky. Našroubujte 
rukojeť na vaničku. Nalejte disperzní lepidlo do vaničky.  
Páka ve volné pozici – maximální dávka lepidla, páka 
přitažená – minimální dávka lepidla.

IGM Ruční nanašečka lepidla 74 mm se stojánkem

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

nanašečka 72 mm 146-1002 430 521

•  Jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo na lepené plochy. 
•  Šířka pěnového válečku 74 mm.
•  Pro disperzní vodou ředitelná lepidla.
•  Vyrobeno z plastového výlisku, včetně odkládacího stojánku.
•  Náhradní váleček je součástí dodávky.

Jednoduchá a ekonomická nanašečka lepidla je 
vyrobená z plastu a je určená pro krátkodobé kutilské 
použití. Součástí dodávky jsou 2 pěnové válečky.

•  Rozměry balení (DxŠxV): 13x15x20 cm
•  Rozměry produktu (DxŠxV): 13x24x20 cm
•  Hmotnost: 0,63 kg

150mm72mm 180mm
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IGM Fachmann M990 Spojovací 
lamela

Lamely jsou vyráběny z lisovaného tvrdého dřeva. Lamely 
jsou mírně slisovány při výrobě, takže při kontaktu s 
lepidlem upevní spoj.

•  Držena tolerance tak, aby nebyly volné nebo těsné
•  Při kontaktu s dispersním lepidlem zvětší velikost
•  K dispozici v balení po 100 ks a 1000 ks

IGM Fachmann M990 
Vyspravovací lodičky
•  Provedení  SMRK
•  Velikost 13, R100  (68 x 8,1 x 14,1mm) 
•  K dispozici v balení po 200 ks

Vyspravovací lodičky (zásmolky) jsou určeny k vyspravování 
vad v masivním dřevě (smolníky, praskliny).  
Po vyfrézování žlábku, vlepíme vysprávku disperzním 
lepidlem a po zaschnutí lepidla se přečnívající část odbrousí.

IGM Fachmann M990 Spojovací 
kolík bukový

Dřevené kolíky jsou vyrobené z tříděného bukového dřeva, 
kdy vlhkost dřeva se pohybuje od 8% - 11%. Ruční třídění 
spojovacích kolíků garantuje to, aby naši zákazníci dostali 
pouze kvalitní kolíky. Určeno pro spojování nábytkových 
dílců z velkoplošných materiálů nebo masivního dřeva.

Spojovací materiály

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

100 ks 8x35mm M990-01081 32 39
850 ks 8x35mm M990-01082 122 148

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Balení 200ks M990-03013 217 263

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Lamely 10, 100 ks M990-02011 84 102
Lamely 10, 1000 ks M990-02010 675 817
Lamely 20, 100 ks M990-02021 84 102
Lamely 20, 1000 ks M990-02020 675 817

IGM Protiskluzové podložky sada 4 ks

Protiskluzové podložky IGM jsou určeny pro fixaci materiálu při opracování a to bez použití svěrek. Vysoce přilnavý 
pryžový povrch podložek zabraňuje obrobku v pohybu při broušení, řezání, frézování, vrtání, lakování a jiných 
pracovních činnostech. Díky protiskluzovému povrchu na vrchní a spodní straně podložky, dochází k zajištění 
obráběného materiálu k pracovnímu stolu.
Tělo podložek je vyrobeno z pevného plastu a je opatřeno rybinovými čepy a drážkami, díky kterým lze podložky 
navzájem spojovat a vytvářet tak větší plochu. Nezanechávají žádné stopy po upnutí a skvěle drží na obrobku i na 
pracovní desce.

Balení obsahuje čtyři protiskluzové podložky v rozměru 85x85 mm a výšce 25 mm 
a můžete je spojit v jeden kus o rozměru 170x170mm nebo 80x340mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

IGM Protiskluzové podložky 4 ks 146-1240 312 378

Protiskluzové podložky IGM jsou určeny pro fixaci materiálu při opracování a to bez použití svěrek. Vysoce přilnavý 
pryžový povrch podložek zabraňuje obrobku v pohybu při broušení, řezání, frézování, vrtání, lakování a jiných 
pracovních činnostech. Díky protiskluzovému povrchu na vrchní a spodní straně podložky, dochází k zajištění 

Tělo podložek je vyrobeno z pevného plastu a je opatřeno rybinovými čepy a drážkami, díky kterým lze podložky 
navzájem spojovat a vytvářet tak větší plochu. Nezanechávají žádné stopy po upnutí a skvěle drží na obrobku i na 
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