NEWS

SLOVO ŘEDITELKY
Vážení obchodní partneři,
dostává se Vám do rukou historicky první propagační bulletin, který
vydává naše firma SALU, jako ucelenou PR informaci o novinkách.
Jak už jste si určitě zvykli, naši nabídku neustále rozšiřujeme nebo
připravíme nějaký ten upgrade.
Tento bulletin je souborem všech novinek, které jsme přichystali na
sezónu jaro/léto 2021.
Doufám, že Vás alespoň něco zaujme, a že se obrátíte na nás, naše
www.salu.cz nebo na naše prodejce.
Závěrem Vám chci poděkovat za věrnost značce SALU
a dovolte mi Vám popřát krásné jaro a mnoho úspěchů
v profesním životě.
Drahomíra Kropová, DiS.
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systém kování pro posuvné dveře v jedné rovině

S61 IN-LINE

POSUVNÉ DVEŘE V JEDNÉ ROVINĚ
Systém kování pro posuvné dveře v jedné rovině si velmi oblíbili klienti
s vysokým nárokem na design.
Skříně opatřené tímto systémem nabízí nové možnosti vzhledu dveří.
Vytváří jednolitou a čistou linii. Dveře otevřete lehkým tahem.
Volnou ruku máte i při výběru úchytek – lze je namontovat na Vámi vybrané místo dveří.

SETS61IN1,5M
SETS61IN2,0M

kování pro skříň o šířce 1,5 m
kování pro skříň o šířce 2 m

svoboda designu
vše v jedné rovině
1

sada pro posuvné vestavěné dveře

S60R

Nový systém zásuvných dveří.
Díky velikému kolečku je manipulace velmi snadná a dveře stabilnější.
Na spodním vozíku je speciální zarážka díky níž je montáž dveří snadnější.
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max 6 mm

výhody profilu S26
- více barevných provedení
-drážky na protiprachové
a dorazové kartáče
-kování S60R je vhodné
pouze pro madla
S12 a S26

výšková
regulace
bez nutnosti
frézovat

speciální
montážní zarážka
na spodním
vozíku
(pro snadnou montáž)

velké kolečko
pro snadnou manipulaci

montáž
spodní lišty
pomocí klipů
Sada R60R

Profil S05

17DR3D06RXX (B)
17DR5D06RXX (C)
17D1D06RXX (SE)
17D3D06RXX (SB)

17D0HS05XX (B)
17DRHS05XX (C)
17D1HS05XX (SE)
17D3HS05XX (SB)

Profil S26R

Klip

Profil dolní S06N RO

Profil H

Profil S12

Profil S07

17C0KL6NRO

Tlumič S60/S60N

Brzda

17D1S070XX (SE)
17D3S070XX (SB)

Kartáč vysoký 4,5x12
Kartáč nízký 4,8x6
bez lepidla

16
9

17DOM26RXX (B)
17DCM26RXX (C)
17D1M26RXX (SE)
17D3M26RXX (SB)

20,5

17D1MS15XX (SE)
17D3MS12XX (SB)

17D1PRH9XX (SE)

T25 (19C0S60T25)
T40 (19C0S60T40)
T60 (19C0S60T60)

17C0STOP05

1KC0B4512
1KC0B4860
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sada pro skládací dveře

S80N-fold

Systém pro 2 až 4 křídla.
Tloušťka výplně 18 - 40 mm, šířka dveří max
2x 500 mm, počet křídel max. 2 křídla
na každou stranu,
nosnost dveří max. 2x 40 kg. Sada obsahuje kování
pro 2 křídla, je nutno ji doplnit o horní vedení.
Sada S80N pro skládací dveře

Profil S40/S80N AL

14C1S408NXX

120 mm
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Systém S80N s horním vedením pro šatní skříně
i interiérové dveře. Tento systém umožňuje zcela složit
křídla, vyznačuje se tichým
chodem a jednoduchou montáží.

S55 a S65 v novém povrchu

Systém S55

Profil S05

Profil S22

Systém S55 je určen pro
použití se sklem
t. 4. mm a 6 mm
nebo s plošnými materiály
t. 10 mm.
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17D7HS05XX

Profil S55 horní a střed

17D7HS55XX

Profil S55 dolní

Profil S22
17D7MS2227

17D7DP55XX
Profil S65 horní a střední

Systém S65

17D7HS65XX

Profil S11

Systém S65 je určen pro
použití se sklem
t. 4. mm
nebo s plošnými materiály
t. 18 mm.

NOVĚ
TMAVÝ
NEREZ

Profil S65 dolní

Do nabídky jsme zařadili
profily v novém barevném
provedení. Tmavý nerez.
Pro náročné klienty, kteří
ocení vzhled drhaného
nerezu.
S kombinací s vhodnými
materiály vypadají profily
elegantně a exkluzivně.
Na výběr je několik
barevných variant
a samozřejmostí je úprava
profilů do RAL barev.

17D7DP65XX
Profil S06 N dolní

17D7DOLXX
Profil S06 N krycí lišta

Profil S11N
17D7S11N27
17D7N6KPXX
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sady pro posuvné vestavěné dveře

NOVÉ
DVEŘNÍ
SYSTÉMY

S55A-UN-UN

S55A-UN, S55B-UN

S55B-UN-UN
Rozšířili jsme nabídku
dveřních systémů
pro vestavěné skříně.

Systém S55A-UN a S55B-UN
je určen pro použití
se sklem tl. 4 mm a 6 mm
nebo s plošnými materiály tl.
10 mm.
Horní vozíky mají ložisková
kolečka s gumovou obručí,
což zaručuje velmi tichý chod.
Spodní vozíky mají ložisková
kolečka s obručí
z vysoce odolného plastu.
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Již stávající S55
jsme nově zkombinovali
s dolními profily S06 nebo S50.
Spodní vozík není v drážce
ale pohybuje se po kolejnici.
Profil S06

17D1DS06XX stříbrný elox
17D3DS06XX světlý bronz

Profil S50 dolní

13D1S50DXX stříbrný elox

sady pro posuvné vestavěné dveře

S65-1UN, S65-2UN

S65-1UN-UN

Systém S65-1UN a S65-2UN je určen pro
stavbu vestavěných skříní.
Umožňuje použití výplně
18 mm (LTD 18 mm) a skla tl. 4 mm.
Úchytkový profil S10N a S11N
se prodává včetně krycího profilu,
kterým se po montáži zakryjí
spojovací šrouby rámu a seřizovací šroub
kování. Madlo S10N dále umožňuje
vsunutí ABS hrany
(běžné šířky 22 mm), kterou se
dá celkový efekt dveří doladit.

S65-2UN-UN

Již stávající S65
jsme nově zkombinovali
s dolními profily S06 nebo S50.
Spodní vozík není v drážce
ale pohybuje se po kolejnici.

Profil S06

17D1DS06XX stříbrný elox
17D3DS06XX světlý bronz

Profil S50 dolní

13D1S50DXX stříbrný elox
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zásuvné, otočné zrcadlo
do skříní

Doporučené rámečky

C

31D1PROCXX
(stříbrný elox)
31D5PROCXX
(světlý nerez)
31D6PROCXX
(tmavý nerez)

D

31D1PRODXX
(stříbrný elox)
31D5PRODXX
(světlý nerez)
31D6PRODXX
(tmavý nerez)

F1

31D1PRF1XX
(stříbrný elox)
31D5PRF1XX
(světlý nerez)
31D6PRF1XX
(tmavý nerez)
31D7PRF1XX
(chrom)

VÝSUVNÝ OTOČNÝ SYSTÉM

G

31D1PROGXX
(stříbrný elox)
31D5PROGXX
(světlý nerez)

10C0OTZRC

31D6PROGXX
(tmavý nerez)

Velmi praktický
otočný systém,
který pomocí
několika pohybů
snadno a rychle
zasunete do skříně.
Lze kdykoli domontovat
do stávajícího korpusu.
Je variabilní,
levý nebo pravý.
Magnet brání
proti nechtěnému
vyklopení.

J

31D5PROJXX
(světlý nerez)
31D6PROJXX
(tmavý nerez)

magnet

K

31D1PROKXX
(stříbrný elox)
31D5PROKXX
(světlý nerez)
31D6PROKXX
(tmavý nerez)
31D0PROKXX
(šedý nerez)

výsuv
s kuličkovými
ložisky
šířka: 300 mm
výška: min. 540 - max. dle skříně

18
0˚
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31D1PROJXX
(stříbrný elox)

Barevná provedení zrcadel
stříbrná

grafit

M

31D1PROMXX
(stříbrný elox)
31D7PROMXX
(chrom)

bronz

N

31D1PRONXX
(stříbrný elox)

DEKORATIVNÍ

300 mm

10 mm

LIŠTY
2 mm

Možnost povrchových úprav RAL
Seznam s aktuální nabídkou práškových
barev najdete na našich stránkách
www.salu.cz, v sekci „ke stažení“
Řežeme na míru
Profily Vám nařežeme dle vašich
potřeb. Maximální délka je 3 m.
3m

Lišty lze přilepit nebo zafrézovat

3M páska

19D1DELIXX
19D6DELIXX
19D2DELIXX
19DR3DELIXX
19DR5DELIXX

elox
tmavý nerez
surová
bílá
černá

Dekorativní hliníkové lišty díky kterým lze rychle a jednoduše
opticky rozdělit větší plochy.
Lišty lze
upevnit pomocí samolepící oboustranné 3M pásky na různé povrchy
nebo zafrézovat.
Jsou v několika barevných provedeních, které se schodují se stávajícími
povrchy našich profilů.
Tloušťka profilu je 2 mm, šířka 10 mm a max. délka 300 mm.
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ÚCHYTKY

Nově jsme pro Vás rozšířili nabídku úchytek. Elegantní vzhled, praktická stránka
a různorodost barev. To vše jsou požadavky, které jsem schopni našim zákazníkům splnit.
lakujeme
na zakázku

řežeme
na míru

vyrábíme
na zakázku

zafrézovaný
stromeček

DWG

DWG výkres
ke stažení

maximální
délka profilu

6m

Aktuální nabídku a On-line konfigurátor
najdete na našich webových stránkách
www.salu.cz
19D1UK11EXX
(stříbrný elox)

(bílá)

13

UK11

pro lamino tloušťky 18 ÷ 19

(černá)

19D1UK11EXX
(stříbrný elox)

(bílá)
13

UK11
se zafrézováním

19 ÷ 18

50

(černá)

19,8

11,1

1,1

(bílá)

10

10

UK15

9,8

(černá)

16,8

UK15

UK15

19D1UK15EXX

19D6UK15XX

(stříbrný elox)

(tmavý nerez)

10

UK16

(bílá)

(černá)

UK16

UK16

19D1UK16EXX

19D6UK16XX
(tmavý nerez)

(stříbrný elox)

UK17

(bílá)

(černá)

UK17

UK17

19D1UK17EXX

19D6UK17XX

(stříbrný elox)

(tmavý nerez)

UK18

(bílá)

14

(černá)

11

záslepka UK18
UK18
19D1UK18EXX

10C1UK18ZA
14

49

(stříbrný elox)

11

GOLA

profily pro
bezúchytkové
otvírání

NOVÁ
BAREVNÁ
PROVEDENÍ

(světlý nerez)

(bílá RAL 9003)

(černá RAL 9005)

Žádné viditelné úchytky a čisté linie,
to je aktuální trend
v designu nábytku a kuchyní.
V naší nabídce jsou všechny potřebné typy profilů
spolu s koncovkami a úchyty.
Naše Gola profily umíme práškově nalakovat
do mnoha odstínů,
abyste si mohli vyladit Váš nábytek přesně podle
Vašich představ.
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Odvětrávací výseky

Do profilu J lze vyfrézovat odvětrávací otvory, ty umožní
cirkulaci vzduchu u varných desek.
(výrobci varných desek požadují odvětrávání desky pro zachování záruky)

Pro snadné a rychlé objednání je vytvořen
na našem e-shopu ON-line

konfigurátor

MOC cena za frézovaní otvorů je 150 kč (bez DPH).
Za každý další započatý metr + 50 kč (bez DPH).

(stříbrný elox)

6m

maximální
délka profilu

Hlubší profil
pro lepší otevírání

(světlý nerez)
(šedý nerez)

lakujeme
na zakázku

(bílá)
(černá)

Profil vertikální k C a J

Profil C - vodorovný

Profil J - vodorovný

17D1MSCDXX (stříbrný elox)
17D5MSCDXX (světlý nerez)
17DSMSCDXX (šedý nerez)
17DR3SCDXX (bílá RAL 9003)
17DR5SCDXX (černá RAL 9005)

17D1MSJDXX (stříbrný elox)
17D5MSJDXX (světlý nerez)
17DSMSJDXX (šedý nerez)
17DR3SJDXX (bílá RAL 9003)
17DR5SJDXX (černá RAL 9005)

17D1MSVDXX (stříbrný elox)
17D5MSVDXX (světlý nerez)
17DSMSVDXX (šedý nerez)
17DR3SVDXX (bílá RAL 9003)
17DR5SVDXX (černá RAL 9005)

Profil vertikální
hranolový k C a J

17D1SVHPXX
17D5SVHPXX
17DSSVHPXX
17DR3VHPXX
17DR5VHPXX

(stříbrný elox)
(světlý nerez)
(šedý nerez)
(bílá RAL 9003)
(černá RAL 9005)
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OCHRANNÉ PRVKY
zástěny, vzpěry, štíty

Rozšířili jsme nabídku ochranných prvků do kuchyně.
Ke kuchyňským nerezovým zástěnám, vzpěrám a ochranné liště k myčce
jsme do sortimentu zařadili ochranné tepelné štíty.
Ty nejen chrání okolní materiál před opotřebováním ale hlavně před teplem a vlhkostí.

KUCHYŇSKÁ NEREZOVÁ ZÁSTĚNA
Potravinářská nerez broušená (brus 320)
Použití: za varnou kuchyňskou desku
Možnost výroby na míru
(tvar zástěny, otvory pro zásuvky)
Standardní rozměr:
- 900 × 750 mm		
- 600 × 750 mm		

14

40CA2KNZ900X750
40CA2KNZ600X750

ATYPICKÁ VÝROBA do 2000 × 1000 mm

HLINÍKOVÁ VZPĚRA
Varianty použití:
Varné desky - zpevnění pracovní desky
s varnou deskou, odvod zbytkového tepla
Kuchyňské dřezy - zpevnění pracovní desky
u kuchyňského dřezu.
Standardní povrchová úprava:
světlý nerez, tmavý nerez

Hliníková vzpěra v délkách:
564 ; 764 ; 864 ; 964 ;
1164
19C5VZPXXX světlý nerez
19C6VZPXXX tmavý nerez
MOŽNOST VÝROBY NA MÍRU

150 - 200 mm

150 - 200 mm

6

50 mm

Na profil 15 × 15 lze připevnit distanční podložky umožňující cirkulaci vzduchu u varných desek
(výrobci varných desek požadují odvětrávání desky pro zachování záruky)

LZE ZAKOUPIT I SAMOSTATNĚ
Maximální délka profilu je 5 m.
Profil 15 × 15
délka 5 m

19C0VZPATYP

A. Sada držáků hliníkové
vzpěry na vruty

30C9SKVZP

B. Sada držáků hliníkové
vzpěry na hmoždinku

30C9SKVZPH

Distanční podložka
k hliníkové vzpěře 15 × 15 × 6

30CODIPHV
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OCHRANNÉ
TEPELNÉ
ŠTÍTY

5

40

593
563
30

251,5

251,5

30

12

7 17

4

R2

Ochranný štít k vestavným troubám.
- k ochraně okolních dvířek a zásuvek před poškozením vlivem horkého
vzduchu z trouby
- univerzální,vhodné pro každou vestavnou troubu
Standardní povrchová úprava: nerez, RAL

12

1

8

18

593

OCHRANNÝ TEPELNÝ ŠTÍT
SPODNÍ ROVNÝ

563
251,5

30
17

251,5

30

12

4

R2

dvířka trouby

19CA2TEPSTSR nerez
19CRTEPSTSR RAL
vestavná trouba

dno korpusu
pro troubu
40

593

dvířka
skříně

5

563
4

251,5

12

dvířka
skříně

593

563

251,5

593

251,5

30
12

4

563

16

1

vestavná trouba

12

8

dvířka trouby

18

1
30

R2

12

8

18

dno korpusu
pro troubu

19CA2TEPSTB nerez
19CRTEPSTB RAL

4

R2

19CA2TEPSTSZ nerez
19CRTEPSTSZ RAL

R2

30
4

12

251,5

17

OCHRANNÝ TEPELNÝ ŠTÍT BOČNÍ
pár(2ks) pravý, levý

30
7 17

251,5

12

30

593
563

17

OCHRANNÝ TEPELNÝ
ŠTÍT
SPODNÍ Z

30
7 17

251,5

R2

Nabízíme širokou škálu nerezových ochranných
prvků, které Vám ochrání nábytek před
poškozením vlivem tepla, páry i vody.
Splňují ochranné i designové požadavky.

KRYCÍ LIŠTY
KRYCÍ LIŠTA K MYČCE
Krycí lišta chrání pracovní desku
nad myčkou před poškozením
vlivem tepla a páry

Nerezovou krycí lištu nabízíme v délkách
a v povrchových úpravách:
- 600 mm 40CA2KLM600 nerez, 40CRKLM600 RAL
- 800 mm 40CA2KLM800 nerez, 40CRKLM800 RAL
5

40

AKCE

KRYCÍ LIŠTA HORNÍ
Ochranná krycí lišta k vestavěným spotřebičům.
- pro ochranu hrany dvířek nebo zásuvek před
poškozením vlivem tepla a páry například
z trouby nebo mikrovlnné trouby
Standardní povrchová úprava: nerez, RAL

na nerez krycí lištu HORNÍ

cena

79 kč (bez DPH)

19CA2KLH595 nerez
19CRKLH595 RAL
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PROTISKLUZOVÁ
FÓLIE

* ŠETŘÍ NÁBYTEK
* TLUMÍ NÁRAZY
* PŘILNE K POVRCHU

Nepostradatelná protiskluzová
podložka.
Uvítá každá hospodyňka, šetří nábytek
a tlumí nárazy nádobí.
V nabídce máme dvě atraktivní
barevná provedení.

* SNADNÁ ÚDRŽBA
* MODERNÍ DESIGN
10ARŠ-480XX

10ARB-480XX
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* PRODEJ METRÁŽE

ŠATNÍ
SWS
SYSTÉM

RAL 9005
SWS050 stěnový úchyt

1x

17D1SWSR050

1x

1x

Možnost povrchových úprav RAL
Seznam s aktuální nabídkou práškových
barev najdete na našich stránkách
www.salu.cz, v sekci „ke stažení“

křídlová matka

17D1SWSR010

1x

17D0SWSKRRMAT

SWS plastová krytka
17D0SWSKRP

SWS060 rohový
úhelník 45° KS

4x

17D1SWSR060

1x
2x

SWS040 spojovací úhelník 90° KS

1x

17D1SWSR010

17D1SWSR040

1x

1x

led osvětlená šatní tyč

LPRSATTOSVK

2x

SWS030 držák šatní tyče (pár)
17D1SWSR030

1x
3x

20x

SWS080-265 držák výsuvu (pár)
17D1SWSR0826

1x

SWS200 držák skleněné police (pár)
17D1SWSR20SP

SWS160 držák skleněné police (pár)
17D1SWSR16SP

2x

SWS070 držák botníku nastavitelný (pár)
17D1SWSR070N

2x
2x

SWS160 držák skříňky (pár)
17D1SWSR16S

Hledáte levný způsob, jak zařídit interiér?
Nechcete utrácet za vestavěné skříně s úchytkami,
ale raději dáváte přednost něčemu levnějšímu
a flexibilnějšímu?
Pak vás zaujmou šatní systémy, které splňují
veškeré vaše požadavky. Jsou nejen levnější
v porovnání s klasickými skříněmi,
ale také jsou flexibilnější. Z jednotlivých dílů si totiž
můžete sestavit to, co zrovna potřebujete.
Nejste omezení rozměry ani předem stanoveným
počtem polic či šuplíků. Je jen na vás, kolik polic a
šuplíků postavíte a kolik jich budete využívat.

SWS200 držák skříňky (pár)
17D1SWSR20S

2x

SWS160 držák police (pár)
17D1SWSR16P

2x

SWS200 držák police (pár)
17D1SWSR20P

17D1SWSR020

SWS plastová krytka
17D0SWSKRP

SWS090 krytka stěnového úchytu
17D1SWSR090
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BAROVÉ KONZOLE
Hliníkové barové konzole slouží k montáži barové desky.
Je k dostání ve dvou variantách: rovná a šikmá.
Šikmá konzova umožňuje předsazení barové desky nebo police.
Vyrábíme ze dvou typů profilů: 45 × 45 a 47 × 47 a několika barevných provedeních.
Vyrábíme ze dvou typů profilů
a několika barevných provedeních:

Profil 47 × 47
-stříbrný elox
-světlý nerez
-tmavý nerez

Profil 45 × 45
-inox

Lakování RAL
Lakování IGP
Výběr z široké škály barev!
WWW.SALU.CZ

Aneta rovná
10C1KOANRO
10C7KOANRO
10C5KOANRO
10C6KOANRO
10CRKOANRO

stříbrný elox
inox
světlý nerez
tmavý nerez
RAL

10C1KOANSI
10C7KOANSI
10C5KOANSI
10C6KOANS
10CRKOANSI

stříbrný elox
inox
světlý nerez
tmavý nerez
RAL

Horní upevnění: zápustné vruty 4 × 25 (4ks)
Spodní upevnění: šrouby přes pracovní desku

Aneta šikmá
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led pásek SMD3014

krytka typu B
LED Fuge
záslepka Fuge

trafo 30W slim

led pásek SMD3014

krytka typu B
LED Ore
záslepka Ore

studená
26C1LEDSF

trafo 30W slim

neutrální
26C1LEDNF

teplá
26C1LEDTF

* Vámi zvolené rozměry uveďte prosím do poznámky při objednávce.

studená
26C1LEDSO

neutrální
26C1LEDNO

Napětí: 12 V
Příkon/m: 12 W
Počet čipů: 120 čipů/m
Šířka: 8 mm
Délka: 5 m

teplá
26C1LEDTO

LED pásek 3014 LED

Barva světla:
3000 K (teplá bílá)
4000 K (neutrální bílá)
6500 K (studená bílá)
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PŘIPRAVUJEME
SANITÁRNÍ PŘÍČKY
pro panely s tloušťkou 10 - 25 mm

nerez kartáčovaná
Ideální pro toalety ve veřejných prostorách

Podpěra pod příčky
M6

R1

6

Pant dveří

Zámek

univerzální pravý, levý
40

pro kabinové dveře
55
M6

64

100-130

90,3

184

28

R5

35

36

40CA2ZD

12

1,9

28,6
32

40CA2PPSP
Podpěra je výškově nastavitelná,
po seřízení se regulovatelná část zakryje

Úchytka dveří

40CA2SZDP

18,5

Montáž se provádí na plochu
Součástí balení je imbusový klíč a nerezové vruty.
Pant je určen pro lehké dveře nebo jednoduché
stavební konstrukce.
Maximální váha dveří 20 kg.

Vhodné pro tloušťku dveří 10-25 mm, stavitelné
Součástí dodávky jsou nerezové šroubky.
⌀
ø 65 mm.⌀

T profil
LXD5357

š. 35 × v. 25 mm, tl. 2 mm

Spojovací profil

U profil
40CA2SU
40 × 40 mm, tl. 3 mm

ø 25 mm, výška 35 mm

40CA2UD

LXD5356

š. 29 × v. 28 mm, tl. 2 mm

Věšák

Interiérové fotky nejsou reálné,
jsou jen pro lepší představu.

ø 43 mm

40CA2V

Aktuální nabídku našich produktů, výrobků a katalogů najdete na www.salu.cz

CLEVER CUBE

ZRCADLA

SALU Systems, s.r.o.
Žihla 992
739 91 Jablunkov

www.salu.cz
tel.: +420 730 872 204
e-mail: info@salu.cz
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