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materiály – inzerce

Novinky v nabídce společnosti 
Okentěs, spol. s r.o.

23 let na trhu pod logem Okentěs – náš 50 členný tým z provo-
zoven Val. Meziříčí, Brno a Praha dnes obsluhuje více než 8 tisíc 
klientů. Naše dceřiná společnost na Slovensku se stará o další 2 ti-
síce zákazníků. Naši přední pozici na trhu v oblasti těsnících prvků, 
tmelů, PUR pěn a kování dokladuje náš Katalog 2013/14, který 
v počtu více jak 30 tis. kusů je určen pro výrobu, řemesla a obchod. 
Z pozice hlavního dodavatele silikonového těsnění Sillen a předního 
distributora 15 zahraničních partnerů / výrobců tímto zajišťujeme 
cenové a technické informace, které jsou pro klienty k dispozici na 
www.okentes.cz a www.okentes.sk s možností objednání v e-shopu. 

V souvislosti s vydáním Dodatku k 10. 10. 
2015, který sumarizuje novinky vydané 
od Katalogu 2013/14, bychom vás rádi 
upozornili na nově prezentované seg-
menty, a to především stříkací kontaktní 
lepidla.
Pro plošné lepení většiny běžně dostup-
ných materiálů je v řadě případů výhodné 
používat lepidla, která jsou aplikovaná 
z kanystru pomocí stříkací pistole bez 
potřeby kompresoru a elektriky. Tento 
způsob aplikace šetří váš čas i peníze 
a snižuje tak výrobní náklady. Proto jsme 
v letošním roce významný segment naší 
nabídky pro plošné lepení lepidla znač-
ky StarStuk rozšířili o lepidla značky 
Tensorgrip od firmy Quin Global UK 
Ltd., která jsou rovněž ve spreji a v ka-
nystru.
Stříkací rozpouštědlová lepidla jsou 
určená jak pro truhláře, čalouníky, tak 
pro izolatéry (lepení izolací – minerál-
ních vat).

Pro stolaře i nábytkáře

Pro stolaře i nábytkáře máme v nabíd-
ce 6 druhů kontaktních lepidel, které 
se liší chemickým složením, různými 
druhy rozpouštědel, teplotní odolnos-
tí a jsou určené pro různé aplikace. 
Lepidlo pro danou aplikaci je možné si 
předem vybrat dle přiložené produktové 
matice pro jednotlivé lepené materiá-
ly a následně si jeho vhodnost ověřit 

http://www.okentes.cz
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praktickou zkouškou. Výhodou těchto lepidel je jejich vysoká 
počáteční síla, vysoká lepivost a zvýšená teplotní odolnost. 
Jsou použitelné pro lepení většiny materiálů, jako jsou např. 
plošné materiály na bázi dřeva, sklolaminátové desky, textilie, 
pěnové materiály, koženka, kůže, podlahové krytiny, korek, 
dýha, fólie a další. 
Například nově zavedené lepidlo TensorGrip L40 je rychle-
schnoucí kontaktní lepidlo s dobrou tepelnou odolností. Díky 
lepícím vlastnostem a citlivostí na tlak je ideálním řešením pro 
standardní laminátové aplikace, pro lepení různých materiálů 
k deskám z dřevěných materiálů, kovů a některých tvrdých 
plastů. 
Vysoce pevnostní lepidlo TensorGrip L12 je určené pro 
lepení ohebných překližek a MDF desek nebo pevných sen-
dvičových konstrukcí.
Prémiové lepidlo TensorGrip LP64 s velmi jemným nástři-
kem mlhoviny se používá pro lepení lesklých povrchů, dýhy, 
standardních laminátů a pro Postforming. Zákazníci s vyso-
kými nároky na kvalitu jistě ocení doživotní garanci na lepené 
spoje vytvořené tímto excelentním lepidlem.
Pro čalouníky máme k dispozici dva typy lepidla TensorGrip 
F20 a TensorGrip F40 s vyšším obsahem sušiny, které jsou 
vhodné pro lepení většiny pěnových materiálů, tkanin, kober-
ců a kobercových čtverců. 
Další dvě lepidla TensorGrip H30 a TensorGrip H50 jsou 
vhodná pro izolatéry k lepení pěnových materiálů a polysty-
rénu mezi sebou a k různým podkladům. 
Lepidla TensorGrip doplňuje nová řada stříkacích lepidel pro 
podlaháře pod značkou Gekko. Jedná se opět o kontaktní 
lepidla, která svým složením umožňují lepit i pryžové materiály, 
marmoleum a fixovat koberce či kobercové díly.
Pro všechny typy lepidel nabízíme příslušenství – aplikační 
pistole, různé druhy trysek, hadice, přítlačné válečky a vozík 
pro kanystry. Novým uživatelům můžeme poskytnout starto-
vací sadu se vším potřebným za velmi výhodnou cenu!
Jednotlivá lepidla značky TensorGrip a Gekko v balení ve 
spreji je možné si objednat k seznámení/vyzkoušení v rámci  
tzv. Seznamky „SEZNAMTE SE S NOVINKAMI“ – 1 kus až za 
poloviční katalogovou cenu, pokud v příslušný den nakoupíte 
zboží v hodnotě nad 1500,- Kč bez DPH.

Formou Seznamky se takto můžete seznámit s řadou dal-
ších novinek, např. revoluční polyuretanové lepidlo Illbruck 
PU108 multi, se kterým se pracuje stejným způsobem jako 
s PUR pěnou. Ve videoprezentaci na našem webu můžete 
shlédnout vytvoření extrémně pevného, vodotěsného spoje 
třídy D4 ve velmi krátkém čase. Dále máte možnost seznámit 
se s nízkoexpanzní PUR pěnou Tekapur v 500 ml balení, se 
silikonem Tekasil Clean Room pro čisté prostory či expanzní 
PU páskou Pernica. Rovněž představujeme těsnící a lepící 
pásky světově značky 3M.
Více o položkách v Seznamce na str. 2–3 Dodatku a ve vedle 
uvedené inzerci. 

Speciální novinkou jsou dveřní padací prahy Planet v prove-
dení do čistých prostor, pro nemocnice dokonce s antibakte-
riální úpravou, které rozšiřují stávající nabídku již zavedených 
standardních padacích prahů.
Celou naši specializovanou nabídku těsnicích prvků, pásek, 
kování, tmelů a lepidel včetně akcí a novinek máte k dispozici 
na www.okentes.cz a www.okentes.sk, kde si můžete vyžá-
dat zaslání uvedeného Dodatku včetně původního Katalogu 
2013/14.
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