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S P R ÁV N Ě S P O N KOVAT

Sponkování - co je to vlastně?
To je zarážení spon, hřebíků nebo kolíčků
za pomoci nástroje.
Nebo: jednodušší, lehčí a rychlejší práce
než s kladivem a hřebíky.
Je úplně jedno, z které strany se to vezme sponkování má obrovskou přednost:
nástroj a spojovací prostředek jsou spolu
spojeny. Proto máte při sponkování jednu
ruku, tu, která dříve musela přesně polohovat obrobek určený k připevnění, volnou!
Samozřejmě není sponkování ve všech
případech náhradou přibíjení, šroubování
nebo lepení. Ale v mnoha případech sponkování již staré osvědčené metody nahradilo - všude tam, kde je šroubování moc
náročné, přibíjení těžko možné nebo
moc zdlouhavé, lepení nepraktické nebo dokonce škodící životnímu prostředí.

Sponkovací technika
firmy NOVUS ...
...nabízí záruku robustních přístrojů, ekologicky nezávadných materiálů a velké
průraznosti. Maximálně osvědčená v tvrdé
každodenní řemeslnické praxi, mezi
domácími kutily a v domácnosti.
V kapitolách "nápady ke sponkování"
a ve třech "workshopech ke sponkování"
Vám detailně ukážeme, jak mnohostranně
jsou sponkovače použitelné a především,
jak můžete pracovat rychleji, jednodušeji a
lehčeji.
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Správně
sponkovat

Než začnete ...
... je třeba dbát několika základních tipů
pro zacházení se sponkovači. Sponkovače
jsou rázové nástroje, jejichž působnost se
zakládá na tom, že nárazník naráží na spojovací prostředek a zarazí ho do materiálu.
Tím podmíněno a v závislosti na délce
spo-jovacího prostředku a/nebo tvrdosti
materiálu vznikne efekt zpětného rázu.
Projevuje se v té formě, že se sponkovač
před úplným zaražením spojovacího prostředku od materiálu nadzvedne.
Zkušení řemeslníci toto vyrovnávají větší
přítlačnou silou.
Pokud budete sponkovat poprvé, doporučujeme přístroj druhou rukou pevně přitlačit k materiálu. Brzy poznáte, že si na vyrovnání výše popsaného efektu zpětného
rázu velmi rychle vyvinete svůj vlastní přítlačný cit.

A ještě jeden tip: K nastavení optimální
úderné síly přístroje byste měli na zbytku
materiálu provést zkoušky.
Dbejte přitom prosím na to, aby byla úderná
síla přístroje nastavena nepatrně silněji, než
je to nutné, protože dřevo je přírodní produkt
a ve své tvrdosti kolísá.
Pokud se budete těchto pokynů držet, bude Vám práce se sponkovačem potěšením
a zároveň využijete rozmanitých předností
tohoto přístroje.
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T Ř I KO N C E P T Y S P O N KOVÁ N Í

"Nechodit na vrabce s kanónem."
Tato zásada platí také zde.
Sponkovače jsou upevňovací nářadí s
mnohostrannými a nejrozdílnějšími úkoly.
Z toho vyplývá, že je pro každou práci
třeba zvolit příslušné nářadí. Rozlišovány
jsou tři koncepty pohonu.

6

Ruční sponkovače

Pneumatické sponkovače

Při ručním sponkování narazí při spuštění
napnutá pružina hnací člen na spojovací
prostředek, který je zrychlen a zaražen.
U technicky vysoce kvalitních přístrojů je
tato pružina listová pružina, protože tím je
zaručeno maximální zrychlení (= největší
úderná síla). Kromě toho umožňuje tato
spouštěcí technika sponkování s nízkým
zpětným rázem, což je podmínkou pro
neunavující práci.
Ruční sponkovače jsou vhodné především k upevňování fólií a látek.

Pneumatické sponkovače se zakládají na
tom principu, že píst tlakem vzduchu spojovací prostředek zrychlí a zarazí.
Pneumatické sponkovače jsou co do
rychlosti pístu zásadně daleko rychlejší
než ruční nebo elektrické sponkovače,
takže je možné neunavující pracování bez
zpětného rázu.
Protože je pneumatický sponkovač vždy
poháněn kompresorem, je tím omezena
jeho mobilita.

Správně
sponkovat

Elektrické sponkovače
U pohonu elektrického sponkovače je
využíváno elektrické síly k zaražení spojovacího prostředku do materiálu.
K tomu dochází - při dnešním stavu techniky - tím, že je píst pomocí elektromagnetické síly zrychlen tak, až katapultuje
hnací člen proti spojovacímu prostředku a
zarazí ho do materiálu.
Síla je přitom produkována cívkou nacházející se krátkodobě pod proudem. Aby
mohly být vyvinuty rozdílné síly úderu, je
možné proudový impuls elektronicky regulovat.

Jiné druhy elektronického pohonu se v
denní praxi prozatím neprosadily.
Elektrické sponkovače narážejí na hranice
svého použití tam, kde musí být spony
zaráženy ve velmi rychlém, kontinuálním
sledu rázů (průmyslové využití).
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R U Č N Í S P O N KOVA Č E

NOVUS J-01 AS

NOVUS J-02 AL

NOVUS J-08 XX

NOVUS J-16 EADHG
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NOVUS J-01 AS
Malý sponkovač pro kutily. Z ABS plastu, ideální pro domácnost.
Také k připevňování kabelů malého napětí až po max. 50 V.
Hmotnost: 215 g

NKA
NOVI

Velký sponkovač pro kutily. Z ABS plastu, univerzálně použitelný
v domě a na zahradě.
Hmotnost: 325 g

NKA
NOVI

Program
sponkovačů

NOVUS J-02 AL

NOVUS J-08 XX
Malý lehký ruční sponkovač s vysoce
kvalitním High-Tech plastovým krytem.
Robustní a velice všestranný.
Hmotnost: 260 g, DB patent DBGm

NOVUS J-16 EADHG
Lehký ruční sponkovač s vysoce kvalitním
High-Tech plastovým krytem.
Robustní a univerzální.
SÉRIE
Hmotnost: 500 g
DB patent DBGm

PA
EURO

Pouze NOVUS J-08 XX
Pouze NOVUS J-16 EADHG:
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R U Č N Í S P O N KOVA Č E

NOVUS J-09 XX

NOVUS J-19 EADHG

10

Program
sponkovačů

NOVUS J-09 XX

Malý profesionální sponkovač s krytem ze zinkového tlakového odlitku vyznačujícím se dlouhou
životností a obzvlášť nízkým zpětným rázem.
Vhodný na malé upevňovací práce.
Hmotnost: 610 g
DB patent DBGm

NOVUS J-19 EADHG

Silný profesionální sponkovač s krytem ze zinkového tlakového odlitku vyznačujícím se dlouhou
životností a obzvlášť nízkým zpětným rázem. Lícující zatloukání všech spojovacích prostředků
OPA
R
díky funkci dodatečného úderu.
U
E
Vhodný pro použití u
SÉRIE
tvrdého a měkkého dřeva.
Hmotnost: 940 g
DB patent DBGm

Oba přístroje:
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SPONKOVA Č E NA
UPEV Ň OVÁNÍ KABEL Ů

NOVUS J-19 S

NOVUS J-19 L

12

Program
sponkovačů

NOVUS J-19 S
Profesionální přístroj pro optimální upevňování
kabelů malého napětí s průměrem po 4,5 mm.
Hmotnost: 920 g
DB patent DBGm

NOVUS J-19 L
"Velký sponkovač na kabely" pro optimální upevňování kabelů malého napětí s průměrem po 6 mm.
Hmotnost: 920 g
DB patent DBGm

Všechny přístroje:
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RU Č NÍ A KL ADIVOVÉ
SPONKOVA Č E

NOVUS J-065

NOVUS J-18

NOVUS J-021 H

NOVUS J-031 G
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NOVUS J-065

NOVUS J-18
Velký, vysoce výkonný a robustní ruční sponkovač
s krytem z ocelového plechu.
Plynulá regulace síly úderu. Vhodný k obkládání
stěn tenkými profilovanými dřevěnými prkny.
Hmotnost: 900 g

Program
sponkovačů

Praktický odstraňovač spon na odstraňování spon
všech druhů bez námahy.
Obzvlášť dobře ovladatelný díky ergonomické
rukojeti.
Hmotnost: 115 g
DB patent DBGm

NOVUS J-021 H
Lehký kladivový sponkovač na spony z tenkého
drátu po délku 6 mm. Ergonomická rukojeť.
Hmotnost: 405 g

NOVUS J-031 G
Středně těžký kladivový sponkovač na spony
z plochého drátu po 10 mm.
Hmotnost: 940 g
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E L E K T R I C K É S P O N KOVA Č E

NOVUS J-102 A

NOVUS J-105 EADHG
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Program
sponkovačů

NOVUS J-102 A
Cenově výhodný elektrický sponkovač pro
domácnost, kutilství a dekoraci s pojistkou spuštění
na rukojeti.
S novým způsobem systému plnění zezadu pro rychlé,
bezpečné a bezproblémové doplňování.
Délka kabelu: přes 3 m
Hmotnost: 1020 g

NOVUS J-105 EADHG
Malý univerzální sponkovač na dotváření interiérů
a dekoraci, s elektronickou regulací síly úderu a
A
hloubkovým dorazem.
UROP
E
E
Se systémem spodního plnění pro
I
SÉR
rychlé, bezproblémové doplňování.
Délka kabelu: přes 3 m
Hmotnost: 1160 g

Všechny
přístroje:
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E L E K T R I C K É S P O N KOVA Č E

NOVUS J-155

NOVUS J-155 A
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Program
sponkovačů

NOVUS J-155

Univerzální elektrický sponkovač na 4 různé
typy spojovacích prostředků. Vícenásobné
spuštění úderu stisknutím prstu na bezpečné,
lícující zarážení spon a hřebíků při práci v
profesionální dekoraci, domácnosti a kutilství.
Délka kabelu: přes 3 m, hmotnost: 1900 g
DB patent DBGm

NOVUS J-155 A

Jako J-155 ovšem s automatickým, elektronickým
vícenásobným spuštěním úderu, koncovým vypínáním
a K.A.T. (Komfort-Abscher-Technik) (technika komfortního oddělování) pro lehké oddělování spojovacích prostředků. K dostání také ve stabilním kufříku.
Délka kabelu: přes 3 m, hmotnost: 2000 g
DB patent DBGm

Všechny
přístroje:
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E L E K T R I C K É S P O N KOVA Č E

NOVUS J-165 EC
NOVUS J-165 EAD

20

NOVUS J-165 EAD

Program
sponkovačů

Univerzální sponkovač s velmi malým zpětným
rázem na profesionální čalounění, izolování a
obkládání pomocí příchytek.
Se širokým a dlouhým nosem pro sponkování na
těžce přístupných místech.
Hmotnost: 1750 g
DB patent DBGm
(obr. jako J-165 EC)

NOVUS J-165 EC

Sponkovač na panely s velmi malým zpětným rázem,
s velmi pokrokovým a ergonomickým designem.
S automatickým vícenásobným spuštěním úderu.
Díky svému úzkému nosu se ideálně hodí pro upevňování příchytek na standardní profilované dřevo.
Včetně dorazu příchytek.
Hmotnost: 1640 g
DB patent DBGm

Oba přístroje:
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E L E K T R I C K É S P O N KOVA Č E

NOVUS J-171

NOVUS J-172 A

22

Silný profesionální elektrický sponkovač s technikou vícenásobného úderu jednotlivým spuštěním.
Délka kabelu: přes 3 m
Hmotnost: 2300 g
DB patent DBGm

Program
sponkovačů

NOVUS J-171

NOVUS J-172 A
Jako J-171, ovšem s automatickým, elektronickým
spouštěním vícenásobného úderu a koncovým
vypínáním, pro profesionální zpracování dřeva.
K dostání také ve stabilním kufříku s dodatečným
dorazem příchytek a ochranným dorazem.
Délka kabelu: přes 3 m
Hmotnost: 2300 g
DB patent DBGm

Oba přístroje:
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P N E U M AT I C K É S P O N KOVA Č E

NOVUS J-316 A

NOVUS J-328 EC
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NOVUS J-316 A
Program
sponkovačů

Pneumatický sponkovač na profesionální čalounění nebo dekorování. S krytem z lehkých slitin,
zvukovou izolací a dlouhým nosem pro sponkování na těžce přístupných místech.
Dodáván v kufříku.
Pracovní tlak:
4-7 barů
Max. provozní tlak:
7 barů
Spotřeba vzduchu:
0,066 l/hřebíkování při 6 barech
Hmotnost:
920 g

NOVUS J-328 EC
Profesionální pneumatický sponkovač na obkládání
stěn a stropů. S krytem z lehkých slitin, zvukovou
izolací a pojistkou proti samovolnému spuštění.
Dlouhý nos, který se perfektně hodí pro všechny
běžně dostupné příchytky.
Dodáván v kufříku.
Pracovní tlak:
4-7 barů
Max. provozní tlak:
8 barů
Spotřeba vzduchu:
0,074 l/hřebíkování při 6 barech
Hmotnost:
1200 g

Oba přístroje:
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TECHNIKA FIRMY
N OV U S V P Ř E H L E D U
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Druh spojovacího prostředku
Sponkovač pracuje jak se sponami, tak s
hřebíky.

Druhy spon
Sponkovač může pracovat se sponami z
tenkého drátu (pro spojení s pevnými
materiály a tkaninami) a se sponami z
plochého drátu (na fólie, lepenku a podobné materiály).

Vícenásobné spuštění úderu
automaticky
Automaticky je spuštěn vícenásobný úder
v případě, že spojovací prostředek nebyl
při prvním úderu (u obzvlášť tvrdých materiálů) zatlučen úplně.

Nastavení síly úderu
Pokud to materiál vyžaduje, je možné
údernou sílu přizpůsobit. U elektrických
sponkovačů k tomu dochází elektronicky
plynule.

Zablokování
Při nepoužívání a při uložení sponkovače
je možné rukojeť zaaretovat bez spuštění
naprázdno.

Distanční doraz
Distanční doraz je nepostradatelný tehdy,
když má řada spon probíhat absolutně
paralelně v jedné výšce.

Bezpečnostní odblokování
Patentované bezpečnostní odblokování
zajišťuje, že je možné sponkovač otevřít
a naplnit pouze ve správné poloze.

Kovový přístroj
Kovový kryt sponkovače zajišťuje svojí
vysokou vlastní hmotností neunavující
práci s malým zpětným rázem. Kromě
toho je tím zaručena dlouhá životnost.

Třída A
Profesionální přístroje s větším výkonem,
větší bezpečností, větším komfortem. Pro
dlouhodobé používání. Všechny důležité
součásti jsou z kovu.

Třída B
Standardní přístroje pro normální
požadavky.

Vícenásobné spuštění úderu manuálně
Stisknutím prstem je spuštěn další úder v
případě, že (u obzvlášť tvrdých materiálů)
spojovací prostředek nebyl při prvním
úderu zatlučen úplně.

Průhledítko v zásobníku spon
Průhledítko v zásobníku spon včas informuje, zda je potřeba doplnit spony.

Technika firmy
NOVUS V přehledu

Háček pro upevnění na pásku
Pokud jsou při práci potřeba obě ruce,
je možné sponkovač zavěsit za háček na
pásku.

Nos
Úzký a dlouhý "nos" sponkovače umožňuje bezproblémovou práci také
v rozích a drážkách.

Třída C
Přístroje pro lehké použití a pro použití v
domácnosti.
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Spona z plochého drátu

28

Spojovací prostředek musí splnit to, co
sponkovač slíbí. Ovšem - univerzální
spona neexistuje.
Na těchto stránkách se dozvíte, pro
který materiál jsou příslušné druhy spojovacích prostředků vhodné.

Spona pro všechny druhy prací, u kterých
nemá být hřbet spony zatlačen do upevňovaného materiálu. Vhodná pro všechny
netkané materiály, jako fólie, materiály
kašírované hliníkovou fólií, lepenky, voskované a olejované papíry, etikety, např. zásilkové etikety a podobně.
Netkané látky mají tu přednost, že je drženo více materiálu - proto nedojde tak rychle ke známému "vytržení" nebo "roztřepení"
materiálu.

Spona s úzkým hřbetem

Hřebík

Pro všechny druhy prací, u kterých by
spona měla být co možná nejméně viditelná. Toto platí především pro připevňování profilovaných dřev a panelů.
Spona s úzkým hřbetem se ale používá
také na připevňování silnějších popř. tlustších materiálů.
.

Ideální pro upevňovací práce, u kterých by
z optických důvodů mělo být vidět jen velmi
málo z upevňovacího prostředku.
Toto platí např. pro ozdobné lišty, rohové
lišty atd.

Spona se špičkou D

Standardní spojovací prostředek k upevňování textilií, kovových etiket, lepenek,
papíru, drátěného pletiva, slabých dřevěných lišt a mnoho dalšího.
Ideální pro sponkování tkaných materiálů,
neboť nejsou poškozeny, oproti tomu
"široká" špička spony z plochého drátu
při zarážení tkaninu prorazí.

Díky výrazné špičce s pilovým sekem
jsou materiály lehčeji proráženy. Z tohoto
důvodu je tato spona lépe použitelná na
tenké, tvrdší materiály. Protiběžně
probíhající špičky zabraňují paralelnímu
zarážení ramen spony.
Proto by se tyto spony neměly používat
na práce v blízkosti okrajů.

Spona na upevňování kabelů

Spona se špičkou C

Speciální spona na upevňování kabelů
malého napětí (max. 50 V)..

Špička spony C má dlátový sek. Je ideální
pro většinu oblastí použití, protože obě
ramena spony jsou do materiálu zarážena
paralelně.
Tím je možná přesná práce a práce blízko
okrajů.

Spojovací
prostředky

Spona z tenkého drátu
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Povrch
Na těchto stránkách Vám ukážeme, na
jaké znaky kvality musíte u spojovacích
prostředků dbát.
Z protější tabulky můžete odečíst,
který spojovací prostředek firmy
NOVUS Vám pro zpracování zvoleného
materiálu doporučujeme.

Zde převládají pozinkovaná a poměděná
provedení. Z ekologických důvodů by ovšem
neměla být poměděná provedení používána.

Stupeň tvrdosti
Firma NOVUS používá výhradně pozinkované ocelové dráty různých stupňů tvrdosti.
Délky ramen od 8 mm by měly být vyráběny
z tvrdšího drátu, aby bylo možné je zarazit
do materiálu bez toho, aby se ohnuly.
Pravidlem je: Čím delší spojovací prostředek,
tím tvrdší drát.

Délka spony

Při délce spony zohledněte následující
poznatek:
1/3 délky spony pro upevňovaný materiál,
2/3 délky spony pro kotevní materiál.
U tvrdého dřeva coby kotevního materiálu
stačí poměr 1/1.
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papír

4-8

každých 10 cm

fólie

6-8

každých 10 cm

látky

6-8

každých 30 cm

koberce

8-18

každých 20 cm

8

každých 20 cm

upevňovací okrajové
rohože (skelná vlna)

6-8

každých 10 cm

měkké plastové desky

8-18

každých 20 cm

tvrdé dřevovláknité desky

8-18

každých 20 cm

desky z minerální plsti
(fermacell atd.)

18-30

každých 15 cm

překližka

12-30

každých 15 cm

profilovaná prkna a
panely na stropy

26-30

1-2 pro spodní lištu

profilovaná prkna a
panely na stěny

18-30

1-2 pro spodní lištu

profilovaná prkna na
podlahu

18-30

1-2 pro spodní lištu

profilované dřevo a panely
s příchytkami

14-30

1-2 pro spodní lištu

vnitřní výplňové desky
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1-2 pro spodní lištu

kabely malého napětí až
po 4,5 mm ∆ (až po 50 V)

10

každých 20 cm

kabely malého napětí až
po 6 mm ∆ (až po 50 V)

10-30

každých 20 cm

napínací drát

14-30

každých 20 cm

drátěné pletivo

10-30

každých 20 cm

korkové desky

6-8

každých 20 cm

14-30

každých 20 cm

lišty těsnění

dehtovaná lepenka

Spojovací
prostředky

Množství
spon na m2

Optimální spojovací
prostředek

Délka ramen
v mm

Materiál
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P R O G R A M S P O J OVAC Í C H
P R O ST Ř E D K Ů F I R M Y N OV U S
Spona z tenkého drátu NOVUS typ 53*

Délky (mm):
4/6/8/10/12/14/16/18
Šířka (mm):
11,3
Pevnost drátu 800-1000 (4-8 mm)
(N/mm2)
1300-1500 (8-18 mm)
Stejný typ jako:
AEG typ 53, Bosch typ 10, Esco typ 530,
Metabo č. 30570-574, KWB typ 530,
Bullcraft typ 530, Rapid typ 53, Arrow
typ JT 21, Mekano typ 4 a 10, Black &
Decker č. A 5984-86, Wolfcraft typ 053

Spona z plochého drátu NOVUS typ 53 F*

Délky (mm):
6/8/10/12/14
Šířka (mm):
11,3
Pevnost drátu
(N/mm2):
880-1080
Stejný typ jako:
AEG typ 53 F, KWB typ 056,
Metabo č. 30567-78, Wolfcraft typ 056
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Spona z tenkého drátu NOVUS typ NT*

Délky (mm):
4/6/8/10/12/15
Šířka (mm):
13
Pevnost drátu 800-1000 (4-6 mm)
(N/mm2)
1300-1500 (8-17 mm)
Stejný typ jako:
KWB typ 058, Rocagraf typ ROC 66,
Lux typ 101, Skrebba typ 23,
Esco typ 058

Hřebík NOVUS typ J*

Délky (mm):
Šířka (mm):

14/16/19/25/30
2 (hlava)
1,2 (dřík)

Pevnost drátu
(N/mm2):
800-1000
Stejný typ jako:
AEG č. 932-312-333 až 336, KWB typ 055,
Bosch č. 616-620, Metabo č. 30592-93,
Lux č. 196-132/-134/-136/137,
Wolfcraft typ 062

Spona s úzkým hřbetem NOVUS typ 4*

Délky (mm):
Šířka (mm):
Pevnost drátu
(N/mm2):

12/15/18/23/26/28/30/35/40
6
1000-1200
1270-1470 (18 V2A, 26 V2A)
1200-1400 (30 extra tvrdé)

Stejný typ jako:
AEG typ 4, KWB typ 055, Bosch typ 4,
Lux typ SR, Black & Decker č. A 5961-66,
Metabo č. 30901-906, Esco typ 606,
Wolfcraft typ 055

Spojovací
prostředky

Spona z plochého drátu NOVUS typ NTF*

Délky (mm):
6/8/10/12/14
Šířka (mm):
13
Pevnost drátu
(N/mm2):
690-740
Stejný typ jako:
AEG typ 13 extra široká, Esco typ 980,
Lux/Swingline typ 800
* K dostání také ve velkých baleních pro
řemeslníky a průmysl!
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P R O G R A M S P O J OVAC Í C H
P R O ST Ř E D K Ů F I R M Y N OV U S
Spona z plochého drátu NOVUS typ 11*

Délky (mm):
6/8/10/12/14
Šířka (mm):
10,6
Pevnost drátu
(N/mm2):
880-1080
Stejný typ jako:
Arrow typ T 50, Esco typ 500,
Mekano typ 16, Rapid 11, Rapid 132,
Rapid 140

Hřebík NOVUS typ N*

Délky (mm):
Šířka (mm):

14
2,8 (hlava)
1,6 (dřík)

Pevnost drátu
(N/mm2):
800-1000
Stejný typ jako:
Black & Decker, Rocagraf č. 16,
Wolfcraft 061
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Spona z plochého drátu NOVUS typ 37*

Délky (mm):
4/6/8/10/12/14
Šířka (mm):
10,6
Pevnost drátu
(N/mm2):
1300-1500
Stejný typ jako:
Esco typ 19, Rapid typ 37, Rapid typ 13,
Rexel typ 37

Spona na upevňování kabelůNOVUS typ S*

Délky (mm):
Šířka (mm):
Pevnost drátu
(N/mm2):

10
6,4 mm
700

Spona z plochého drátu NOVUS typ 50*

Délky (mm):
4/6/8/10/12/14
Šířka (mm):
12,4
Pevnost drátu
(N/mm2):
880-1080
Stejný typ jako:
Black & Decker, Bukama 140, Esco 970,
Holzher 2745, Wolfcraft 059

Spojovací
prostředky

Spona na upevňování kabelůNOVUS typ L*

Délky (mm):
Šířka (mm):
Pevnost drátu
(N/mm2):

14
7,8 mm
700

* K dostání také ve velkých baleních pro
řemeslníky a průmysl!
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N E KO N E Č N É M O Ž N O ST I
S P O N KOVÁ N Í
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Spodní napínací dráhy
Zbrzdění prostupu vodní páry
Upevňovací okrajové rohože
Dřevěné obklady
Čalounění
Potahování stěn
Kobercová podlaha
Obrazové rámy/plátno
Izolace oken a dveří
Dekorace pro společenské účely
Kutilství
Připojovací lišty

Rolety
Podlahová prkna

Nápady ke
sponkování

Zadní strany skříní

Drátěné ploty
Konstrukce pro popínavé rostliny
Příbytky pro drobná zvířata
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N Á PA DY K E S P O N KOVÁ N Í
V DOMĚ 1

Potažení sedacích ploch látkou Vyložení zásuvek
Jako nové: opotřebované potahy židlí
nahradit novými. Jednoduše novou látku
připevnit sponami.
doporučené spojovací
prostředky
délka ramen v mm

Nejlepší řešení: staré zásuvky a skříně vyložit textiliemi nebo fóliemi a vše je zase
jako nové.
doporučené spojovací
prostředky

6 - 10

délka ramen v mm

6-8

Upevňování zadních stran skříní Spojení laťování
Již žádné zlobení s volnými zadními
stěnami: tato záležitost je během chvilky
vyřízena.
doporučené spojovací
prostředky
délka ramen v mm
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Jednoduše latě spojit sponami a požadovaný objekt je hotov.
doporučené spojovací
prostředky

6 - 10

délka ramen v mm

6 - 10

Napnutí kobercové podlahy

Napínání plátna

S praktickým sponkovačem firmy NOVUS
to jde také bez lepidla: rychle, lehce,
jednoduše.

Pro amatérské a profesionální malíře je
sponkovač NOVUS J-09 XX vedle barvy
a štětce nepostradatelným nástrojem.

doporučené spojovací
prostředky
8 - 14

délka ramen v mm

6-8

Nápady ke
sponkování

délka ramen v mm

doporučené spojovací
prostředky

Upevňování ozdobných lišt
Ozdobné lišty vylepší Váš nábytek, jejich
připevnění sponami je také velmi
jednoduché.
doporučené spojovací
prostředky
délka ramen v mm

6 - 19 - 30

39

N Á PA DY K E S P O N KOVÁ N Í
V DOMĚ 2

Obkládání stěn

Pokládání kabelů malého napětí

Rustikálně obložené: jednoduché
obkládání s elektrickým sponkovačem
NOVUS J-165 EC.

Ať antény, reproduktory nebo alarmy: pomocí sponkovačů NOVUS J-19 S nebo J-19
L jsou kabely rychle a bezpečně položeny.
doporučené spojovací
prostředky

doporučené spojovací
prostředky
délka ramen v mm

23 - 26

10 / 14

Izolace dveří a oken

Připevňování fólie

Samolepicí těsnicí pásky drží podstatně
déle, pokud jsou ještě dodatečně připevněny sponami.

Pro rychlé připevnění velkoplošně
pokládaných fólií je kladivový sponkovač
to pravé.

doporučené spojovací
prostředky
délka ramen v mm
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délka ramen v mm

doporučené spojovací
prostředky
8

délka ramen v mm

4 - 10

Upevňování vnitřních
výplňových desek
Vnitřní výplňové desky, potřebné pro dobudování podkroví, nejsou pro elektrický sponkovač NOVUS J-171 žádným problémem.
doporučené spojovací
prostředky
23 - 30

Nápady ke
sponkování

délka ramen v mm

Připevňování závěsů
Atraktivní a praktické: látky v pěkných
záhybech připevnit sponami na lišty nebo
závěsové kolejničky.
doporučené spojovací
prostředky
délka ramen v mm

6 - 10
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N Á PA DY K E S P O N KOVÁ N Í
NA ZAHRADĚ 1

Obalování stromů pletivem
Aby byly chráněny před okusem, ovocné
stromy řádně obalit. Drát připevnit
sponami na kůl.
doporučené spojovací
prostředky
délka ramen v mm

Konstrukce pro popínavé rostliny jsou
během okamžiku hotové.
doporučené spojovací
prostředky

10 - 30

délka ramen v mm

6 - 16

Nový potah lehátka

Výroba domečku pro děti

Opotřebované látky jsou rychle nahrazeny
pomocí sponkovače NOVUS J-100 vynikající pro připevňování textilií.

Dětský sen: "vlastní" domeček na zahradě.
Pomocí sponkovačů NOVUS je možné tento
sen lehce splnit.
doporučené spojovací
prostředky

doporučené spojovací
prostředky
délka ramen v mm
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Konstrukce pro popínavé
rostliny

6 -10

délka ramen v mm

14 - 30

Plastová fólie pro pařeniště
Na ochranu a na zvýšení intenzity slunečních paprsků: průhledné fólie jsou
během okamžiku připevněny k rámu.
doporučené spojovací
prostředky
6-8

Nápady ke
sponkování

délka ramen v mm

Př ipevňování střešní a
dehtované lepenky
Ideální pro trvalé připevňování velkých
ploch bez námahy jsou vysoce výkonné
sponkovače firmy NOVUS.
doporučené spojovací
prostředky
délka ramen v mm

10 - 18
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N Á PA DY K E S P O N KOVÁ N Í
NA ZAHRADĚ 2

Připevňování ohrad

Klec pro drobná zvířata

Drátěné nebo proutěné ploty natáhnout a
opravit: pomocí robustního sponkovače
NOVUS rychle a jednoduše realizovatelné.

Drátěné pletivo připevnit na rám a od
králíka po morče se cítí všechna drobná
zvířata "jako doma".

doporučené spojovací
prostředky
délka ramen v mm

doporučené spojovací
prostředky
14 - 30

10 - 30

Výroba ptačí budky

Výroba psí boudy

Stačí několik málo hmatů a nová ptačí
budka je "obyvatelná".

Ochrana proti zimě a dešti: jednoduše
spojit sponami latě a nová psí bouda je
hotová.

doporučené spojovací
prostředky
délka ramen v mm
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délka ramen v mm

doporučené spojovací
prostředky
6 - 18

délka ramen v mm

16 - 30

Výroba výběhu pro domácí zvířata
Také větší výběhy jsou za pomoci sponkovače NOVUS daleko rychleji hotové, než při
práci s kladivem a hřebíky.
doporučené spojovací
prostředky
10 - 14

Nápady ke
sponkování

délka ramen v mm
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WO R K S H O P K E S P O N KOVÁ N Í 1

Pokládání koberce na dřevěné
schody
Kobercová nášlapná vrstva pro dřevěné
schody vylepší nástupnice schodu: je to
vidět a cítit při chůzi. Kromě toho coby
účinná izolace proti kročejovému hluku
zřetelně vylepší komfort bydlení. A nakonec
také šetří dřevo. Při nákupu koberce dbejte
prosím na označení " vhodný na schody".
Koberce tohoto druhu se díky své hustě
tkané struktuře nechají ohýbat o hranu
schodů bez toho, aniž by se vlas rozevřel.
Zásadně platí: pracujte při pokládání vždy
odshora dolů.
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2. Položení koberce

Aby byla zajištěna požadovaná bezpečnost, musí kobercový povlak na schodech
pevně ležet. K tomu je třeba nejdříve na
schody připevnit oboustrannou lepicí
pásku: vždy jeden pruh vpředu a vzadu
na každou nástupnici schodu, na každou
podstupnici nahoru a dolu a na bočních
hranách.

U rovně probíhajících schodů stačí položit
jeden, ve své šířce správně ustřižený, pás
koberce.
Teprve tehdy, když koberec přesně lícuje,
se odstraní ochranný papír z lepicí pásky a
koberec se přilepí.

3. Položení kusů koberce

4. Upevnění koberce sponami

U komplexního průběhu schodiště se pracuje s jednotlivými kusy, jejichž přesné
rozměry jsou přistřiženy až po položení.
Teprve tehdy, když koberec přesně lícuje,
se odstraní ochranný papír z lepicí pásky a
koberec se přilepí. Hrana kusů koberce by
měla ležet na dolní hraně podstupnice, kde
je nejméně vidět.

Aby bylo zaručeno perfektní držení
koberce, měl by být pomocí ručního
sponkovače dodatečně upevněn na
dolních hranách nástupnic schodů.

Workshop ke
sponkování

1. Připevnění lepicí pásky

47

WO R K S H O P K E S P O N KOVÁ N Í 2

Očalounění židle
Na těchto stránkách Vám NOVUS ukáže
krok za krokem, jak lehké je očalounění
antické židle, pokud se pracuje se sponkovačem.
Velká přednost:
Jedna ruka zůstane volná, abyste mohli
např. pohodlně napnout látku. V tomto
workshopu byl použit elektrický sponkovač NOVUS J-100, který se perfektně pro
tento druh práce hodí.

1. Přisponkování pásů
Pruhy elastického pásu pevně natáhnout
přes rám sedadla a přisponkovat. Pružiny
musí stát rovně a nesmí se dotékat.
Vyrovnat tak, aby nemohly mezi pásy
propadnout.

4. Položit výplň
Staré čalounění trochu načechrat, aby bylo
opět trochu plnější a dostalo tvar. Dbát na
to, aby se sedací plocha mírně skláněla
směrem dozadu.
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3. Potažení spodní strany

V pravém úhlu přisponkovat další vrstvu
pásu. Poté pevným motouzem spodní
kroužky pružin přišít ke dnu z pásů.
Eventuálně napnout pásy také nad horní
stranou sedadla a napřímené pružiny
motouzem upevnit na rámu sedadla.

Pomocí sponkovače potáhnout spodní
stranu sedadla lehkou lněnou látkou nebo
molinem.

5. První lněná vrstva

6. Druhá lněná vrstva

Plnicí materiál potáhnout lněnou látkou a
přisponkovat na čelní straně.

Druhou lněnou vrstvu napnout v pravém
úhlu přes sedací plochu a fixovat čalounickými špendlíky. Přitom se vyhnout
jednostrannému stlačení čalounění.

Workshop ke
sponkování

2. Fixace pružin
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WO R K S H O P K E S P O N KOVÁ N Í 2

7. Vytvoření okraje
Nyní se ušije okraj. Na to použít obzvlášť
pevnou nit. Materiál čalounění se také
zapracuje do okraje.

10. Fixace potahové látky
Potahovou látku pevně přetáhnout přes rám
sedadla, jednou zahnout a čalounickými
špendlíky fixovat.
Na hranách sedací plochy na sebe narazí
látka ze dvou směrů. Aby se docílilo čisté
optiky, měla by být přímo na hranách přišita.
K tomu látku několikrát popotáhnout a čalounickými špendlíky připevnit.

50

9. Položení potahové látky

Aby se zvýšil komfort sezení, přistřihne se
měkká podložka z vlněné plsti nebo diolenové vaty a položí se na lněnou látku.

Nyní se přistřihne potahová látka a vyrovná
se na sedadle.

11. Upevnění potahové látky
sponami

12. Sešití potahu

Teprve když potah správně sedí, přisponkuje se zdola na rám židle.

Nakonec se látka na hranách sedadla
sešije: začít na dolním konci malými
stehy, nahoře roh mírně zmáčknout.
Poté kulatou jehlou protáhnout nit látkou
a nahoře v rohu šev stáhnout dohromady,
aby nebyla nit vidět.

Workshop ke
sponkování

8. Podložka pro sedací plochu
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WO R K S H O P K E S P O N KOVÁ N Í 3

Dobudování podkroví lehce a
jednoduše
Jedno je jisté: jako kumbálu je podkroví škoda. Také z hlediska řemeslnického je přestavba méně problémová, než si často lidé
myslí.
V tomto workshopu se dozvíte, které práce
můžete díky sponkovačům NOVUS provést
rychleji a jednodušeji a realizovat tak své sny
o bydlení.
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Tipy k přípravě

Plán řešení
Po změření rozměrů byste si měli udělat
nejlépe plán půdorysu a tvůrčí plán. Zde by
měly být již zakresleny podstatné stavební
prvky jako okna, dveře, přípojky vody a
elektřiny.
Mnohé krovy nabízejí právě díky své trámové konstrukci půvabné možnosti ztvárnění,
které se kromě toho nechají také dobře
využít. Nikdy neodstraňujte jednotlivé trámy
nebo díly bez povolení a statického ověření.
Odborné práce
Pokud nejste vyučeni nebo nemáte odborné
znalosti s dostatečným řemeslnickým umem
pro zednické práce, elektrické a vodní přípojky, měli byste těmito pracemi bezpodmínečně pověřit odborníka.

Výběr a spotřeba materiálu
Při výpočtu izolačního materiálu je měřena světlá šířka mezi krokvemi. Obchod
nabízí izolační hmoty s rozdílným izolačním účinkem - rozdělené do skupin
podle tepelné vodivosti.
Tyto se odlišují podle druhu a složení.
Na stranách 55-56 jsou vysvětleny tři
různé druhy obložení izolačními hmotami
a profilovaným dřevem.

Workshop ke
sponkování

Před začátkem přestavby je vhodná zkouška, jestli je střecha všude těsná.
Netěsná místa se po dokončení prací
nechají utěsnit jen s velkými obtížemi.
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WO R K S H O P K E S P O N KOVÁ N Í 3
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Na začátku je izolace

1. Měření rozměrů

Na dodatečnou výstavbu podkroví jsou od
roku 1984 kladeny zvýšené zákonné požadavky podle nařízení o tepelné izolaci .
Koeficient prostupu tepla sklonů střech
a stropů pod nevystavěnými střešními
prostorami by měl činit maximálně Kd ffi
0,3 W/(m2 . K).
Tento požadavek může být splněn například pomocí 140 mm silné (nebo silnější)
matrace z minerální vlny skupiny tepelné
vodivosti 035.
Teplo přenášející vnější plochy budovy
(zdi a střechy) by měly být provedeny
vzduchotěsně.
Nejbezpečnějším těsněním proti tahu
vzduchu je vždy na všech stranách připevněná, na přesazích přetěsněná polyetylénová fólie.
Nevětrané střechy musí být opatřeny
parotěsnou vrstvou pod tepelnou izolací.
Také tento požadavek může být splněn
odborným zabudováním izolačních hmot
kašírovaných hliníkovou fólií popř. PE fólií
pod izolační vrstvu.
Postarejte se proto nejdříve o dostatečnou
tepelnou izolaci v oblasti střešního pláště.
Tloušťka použitého izolačního materiálu je
závislá na příslušné skupině tepelné vodivosti a na prostoru, který je k dispozici mezi dolní hranou krokví a střešní krytinou.
Upevnění fólií popř. matrací z minerální vlny
kašírovaných hliníkovou fólií je možné provést sponami z plochého a tenkého drátu
za pomoci sponkovače NOVUS. Rychleji a
lehčeji to jde ovšem pomocí elektrického
sponkovače NOVUS J-155, J-155 A nebo
J-165 EA.

Změř te přesně světlé rozteče krokví své
střechy. Dbejte na to, že tyto vzdálenosti
jsou jen výjimečně od krokve ke krokvi
stejné. Obzvlášť na napojeních štítových
stěn a v oblasti krbů se vyskytují rozdílné
vzdálenosti.

2. Přířez
Uřízněte izolační hmotu - také pevné izolační desky z polystyrénové tvrdé pěny - zásadně 1-2 cm širší, než je naměřená světlá
vzdálenost krokví.
Matrace z minerální vlnyřezejte podél
dřevěné lati nejlépe velkým kuchyňským
nožem.
Pevné izolační desky řezejte podél natažené
linie ocaskou s jemným ozubením.

3. Připevnění
Matrace z minerální vlny kašírované hliníkovou fólií jsou na přesahující zesílené
okrajové fólii rychle připevněny pomocí
ručního nebo elektrického sponkovače
NOVUS. Upevněte zde každých 5 -10 cm
jednu sponu. Přes spoje pásů nalepte příslušné vhodné fóliové lepicí pásky.
Pevné izolační desky se natlačí mezi
krokve. Připojovací desky se přitom musí
těsně dotýkat. Přes celou plochu napněte
vhodnou PE fólii, kterou v krátkých vzdálenostech upevníte sponami na krokve.
Na připojeních stěn je nutné připevnit
hliníkem kašírovanou fólii popř. PE fólii na
lištách připevněných hmoždíky (střešní latě).
Pokud máte naplánováno položení profilovaných prken mezi krokvemi, je třeba pod
vrstvu izolační hmoty přibít na krokve
střešní latě. Na nich připevníte potom PE
fólii a profilovaná prkna.
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1. Vodorovné obložení se skrytými krokvemi
A
C
D
E
F
H
I

Vodorovné obložení se skrytými krokvemi, provedení se
střešními latěmi (ve směru spádu)
A
B
C
D
E
F
G
I

2. Vodorovné obložení s viditelnými krokvemi
A
C
D
E
G
I

3. Svislé obložení se skrytými krokvemi
A
B
C
D
E
F
G
I
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Druhy obložení izolační hmotou
a profilovaným dřevem
Legenda
A Vlnová taška
B Čtyřhranná lišta
C Spodní napínací dráha
D Krokev
E Izolační vrstva
F Izolace proti vlhkosti
G Střešní laťování
H Dřevotřísková nebo dřevovláknitá deska
I Profilované dřevo
2. Vodorovné obložení s viditelnými
krokvemi
Zde je izolace a obložení zalícováno mezi
krokvemi. Tím vznikne pěkné rozdělení
střešní příčky.
Izolační matrace a profilované dřevo je
zachyceno na latích upevněných na krokvích.
Další elegantní možností je zohlednění stínové spáry, vpravo a vlevo vždy 12-15 mm
meziprostor. Nezapomenout, desku stínové spáry natřít!
Tato provedení jsou vhodná jako pažení s
izolačním odvětráváním - s dodatečným
zabudováním izolace proti vlhkosti pod
profilovanými prkny - také pro vlhké místnosti.
3. Svislé obložení se zakrytými
krokvemi
Tímto druhem vznikne od hřebene až po
podlahu nepřetržité obložení, které
zdůrazní výšku místnosti.
Mezi krokvemi je pevně zaklíněna vrstva
izolační hmoty o síle 12-14 mm.
Vodorovně připevněné střešní latě ve
vzdálenosti asi 60 cm převezmou
upevnění svislých profilovaných prken.

Workshop ke
sponkování

1. Vodorovné obložení se zakrytými
krokvemi
U této formy jsou krokve vodorovně zakryty
profilovaným dřevem.
Izolace je přitom prováděna většinou okrajovou rohoží kašírovanou hliníkovou fólií.
Pracovní postup:
1. Střešní latě 2,8 x 4,8 cm přibít vpadle o
tloušťku izolační hmoty na vnitřní stranu
krokví.
2. Izolační hmotu, cca 12 cm silnou, pevně
vsadit mezi krokve.
3. Přesto napnout a připevnit 0,2 mm silnou
polyetylénovou fólii (PE fólie) jako izolaci
proti vlhkosti (odpadá u okrajových rohoží
kašírovaných hliníkovou fólií).
4. Připevnit profilované dřevo.
5. Nelícující krokve vyrovnat pomocí latí a
destiček z překližky (nutné u plsti k upnutí).
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Izolační odvětrávání
Obrázky ukazují, jak je prováděno izolační
odvětrávání bednění na vnější stavbě a ve
vlhkých prostorách.
Znázorněné vzdálenosti platí samozřejmě
také pro dřevěné obklady, za kterými byly
zabudovány izolační hmoty. Zde musí mít
vzduch možnost dostatečné cirkulace mezi
izolační vrstvou a obložením.
Jako minimální vzdálenost jsou brány 2 cm.

30 cm

10 cm

Svislé obložení
na vnějším zdivu
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Svislé obložení
na vnitřním zdivu

Svislé obložení v mokrém prostoru
(zde se sprchou)

Workshop ke
sponkování

2-3 cm
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OCENĚNÁVYNIKAJÍCÍ
B E Z P E Č N O ST

Bezpečnost je na prvním místě Na těchto značkách záleží
Při vší radosti, kterou Vám kutění, dekorování a stavění dělá - na jedno důležité
kritérium nikdy nezapomeňte: Vaši vlastní
bezpečnost. Kromě pečlivého plánování a
důkladné přípravy práce proto platí jedno
důležité pravidlo:
Nepracujte v časové tísni a všechny práce
provádějte v klidu.

Pracovní přístroje s kontrolním znakem
dokumentují bezpečnost a dodají Vám
jistotu, že všechny zkoušené výrobky
splňují vysoké požadavky na ně kladené.
Potvrzeno je dodržení všech bezpečnostně technických požadavků, které jsou na
elektrické nářadí kladeny - elektricky, mechanicky a toxikologicky.
Značka VDE (Svaz německých elektrotechniků) je registrována jako svazová
značka ve 30 zemích a je udělována na
základě mezinárodně na sebe odsouhlasených a dohodnutých VDE ustanovení.
Jinými slovy: VDE přístroje signalizují
světový standard.
V Norsku stojí namísto „VDE“ NEMCO, ve
Švédsku SEMCO, v Dánsku DEMCO, ve
Finsku SESKO a ve Švýcarsku SEV.
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Kontrolovaná bezpečnost

Značka odrušení

Tato značka ozřejmuje, že výrobek odpovídá zákonu o bezpečnosti přístrojů.

Potvrzuje se, že z kontrolovaného a
schváleného výrobku nevychází žádné
nepřípustné rušení pro celý kmitočtový
rozsah vysílání rádia a televize.

Pojistka nekontrolovaného
spuštění

Ochranná třída II

Recyklační trojúhelník

Značka CE

Také šetrné k životnímu prostředí - protože jsou druhotně využitelné - jsou recyklovatelné výrobky. Centrální roli hraje
maloobchod, který pomáhá navrácené
výrobky předat dále a tím šetřit životní
prostředí.

Značkou CE zaručuje výrobce, že jeho
výrobky souhlasí s relevantními bezpečnostními ustanoveními na národní a
evropské úrovni.
Filozofie firmy
NOVUS

Tato značka pojistky nekontrolovaného
spuštění vyznačuje přístroje, u kterých je
vypuzení spojovacího prostředku možné
teprve po natisknutí přístroje na materiál
určený ke spojování. Zranění volně vystřelenými sponami nebo hřebíky jsou tím
vyloučena.

Tato značka je nazývána ochranná izolace
nebo též ochranná třída II. Přístroje, které jí
jsou označeny, mají dvojitou ochrannou
izolaci. To znamená: obsluha je v případě
jednoduchých chyb chráněna před úderem
elektrickým proudem.
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F I L O Z O F I E F I R M Y N OV U S
Budoucnost patří lepšímu
výrobku
NOVUS je značkové jméno výrobků, které
toho umějí mnohem více, než užitkové
zboží, které pouze splňuje svoji funkci.
Výrobky s nevyšší kvalitou a moderním
designem poskytují uživateli kromě užitné
hodnoty radost, bezpečnost a komfort.

Inovace u firmy NOVUS povinnost

Design krása v detailu

Kritické pozorování dobrých vlastností a
snaha, udělat vše ještě lépe, jsou základem pro lepší, funkční a ergonomické
výrobky. NOVUS patří k nejinovativnějším
podnikům své branže.

Dobrým designem je pro firmu NOVUS design funkční. Tvůrčí vývoj začíná již s technickým konceptem přístroje. Ergonomické
formování je u firmy NOVUS samozřejmostí.
Zda výrobek funguje bez velké námahy,
nechá se lehce obsluhovat, dá se pohodlně
opět uklidit, to je stejně tak otázka designu,
jako vyváženého tvaru.

Ochrana životního prostředí –
ekologická uvědomělá výroba
a dlouhá životnost
Ekologická zodpovědnost patří u firmy
NOVUS již dlouhou dobu k marketingu. K
tomu patří v první řadě dlouhá životnost.
Kde solidní výrobek dále pracuje, nemusí
být nahrazen novým. I u nejmenších výrobků je u firmy NOVUS jednáno ekologicky:
proto nejsou všechny spojovací prostředky
poměděny, ale pozinkovány, protože je to z
galvanotechnického hlediska mnohem šetrnější k životnímu prostředí.
A co se obalů týče: používány jsou zásadně pouze krabice bez UV lakování, vícevrstvé materiály a potahové fólie nejsou
používány vůbec.
Samozřejmě jsou všechny plastové díly
označeny symbolem materiálu, takže je
možné je lehce oddělit a recyklovat.
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Bezpečnost protože je absolutně důležitá
Přístroje NOVUS mají příslušné bezpečnostní
certifikáty: sešívačky a děrovačky značku
GS, elektrické sponkovače predikát VDE a
další evropské bezpečnostní aprobace.

Kvalita –
černé na bíléml
Aby kvalita, coby součást filozofie, zůstala
zachována, vyrábí Erwin Müller Gruppe Lingen podle jakostních norem. Jako jeden z
prvních podniků byla firma "Erwin Müller"
certifikována žádaným certifikátem jakosti
ISO 9001. ISO 9001 platí pro výrobní technologie, materiály, výrobu a distribuci, tedy
tím pro všechny podstatné oblasti jako pojistka stále stejně vysoké kvality.
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Filozofie firmy
NOVUS

Prodej a servis zařízení NOVUS GmbH:
KUDA PACKAGING
Oty Kovala 1108
CZ - 33441 Dobřany
Tel: +420 603 239 953
Fax: +420 378 771 529
info@kuda-packaging.com
www.kuda-packaging.com

UPEVŇOVACÍ TECHNIKA

