
Vladimír Holubčík, www.snaplok.sk, +421 907 394 855, holubcik.vlad@icloud.com

pre profesionálov

Rotačný čistiaci systém

www.snaplok.sk



Vladimír Holubčík, www.snaplok.sk, +421 907 394 855, holubcik.vlad@icloud.com

SnapLok® je najnovšou generáciou rotačnej technológie Power Sweeping s niekoľkými patentmi. Našim 
zámerom je poskytnúť najmodernejšie technológie a inovatívne produkty za prijateľnú cenu a urobiť Vašu 
prácu jednoduchšou a rentabilnejšou. 

Rad inovatívnych produktov SnapLok® bol navrhnutý a vyvinutý profesionálnym kominárom a expertom 
na čistenie vzduchotechniky v USA s viac ako 25 ročnými skúsenosťami. 

S čistiacim rotačným systémom SnapLok®  vyčistíte dymovody a komíny rýchlo a dôkladne. Systém 
SnapLok® Power Sweep využíva na spojenie unikátnu dvojitú bajonetovú spojku - patentované dvojité 
tlačidlo push & lock. Táto konštrukcia robí spojenie extrémne silné a umožňuje rýchle spojenie 
komponentov, kde miernym otočením tyče  tlačidlá zapadnú na svoje miesto. 

Systém SnapLok®  využívajú na svoju prácu profesionálni kominári  vo viac ako 20 krajinách po celom 
svete. 
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Tyče 8 mm a 10 mm sú vyrobené z extrémne odolného pevného nylonu a spojka je štvornásobne zalisovaná, odolné voči 
korózii, pretože sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, s dvojitými tlačidlami z nerezovej ocele pre dvojité zabezpečenie. Sú 
extrémne flexibilné, vhodné na ohyby do 90˚, ideálne pre viacvrstvové komíny, olejové, plynové, biomasové, peletkové 
dymovody a potrubia s priemerom 8-15 cm. Tieto spojky majú šírku iba 16 mm a sú nezávislé od väčších tyčí (od 12 mm 
smerom nahor), ale môžu byť pripojené k väčším tyčiam pomocou adaptéra (ADPT305). 

Tyče 12 mm sú vyrobené z extrémne odolného pevného nylonu a sú štvornásobne zalisované k spojkám na oboch koncoch 
tyče, ktoré sú vyrobené z anodizovaného leteckého hliníka, takže nedochádza ku korózii. Tieto prúty sú veľmi ľahké, ale 
pevné, plus zvládnu ohyb 90 stupňov s ľahkosťou. Vysoko flexibilné a vhodné na čistenie dymovodov cez spotrebič. Vhodné 
na čistenie dymovodov a komínov s priemerom 12-20 cm. 

15mm nylonové tyče majú dobrú pružnosť a v kombinácii s ich pevnosťou majú širokú škálu využitia s rôznymi nástavcami, 
vhodné na každodenné použite, čistenie a odstraňovanie pevných usadenín zo spalinovej cesty. 

18mm nylonové tyče sú extrémne odolné, pomerne tuhé (s miernym ohybom) a používajú sa na čistenie väčších dymovodov 
alebo odstraňovanie dechtu zo spalinovej cesty. 

20mm nylonové tyče sú extrémne odolné, veľmi tuhé a používajú sa na oddechtovanie a odstraňovanie hniezd.  

22 mm polypropylénové tyče sú určené pre  čistenie vysokých komínov alebo pre všetky typy ručného zametania. Sú ľahké, 
odolné a polotuhé. Možnosť pripojenia niekoľko 15mm pevných nylonových tyčí ako vodcu na pomoc pri vedení ohybmi. 

Hliníkové tyče 22 mm fungujú skvele v dymovodoch pripojený k spotrebičom s vyšším výkonom a sú určené na použitie v 
spojení s 22 mm polypropylénovými tyčami na výškové práce vo vysokých dymovodoch, najmä v šachtách. Sú ľahké, odolné a 
tuhé. 

                                                                                                                      *ceny sú uvedené bez DPH

ČISTIACE TYČE

8 mm 
SNR-08

10 mm 
SNR-10

12 mm 
SNR-12

15 mm 
SNR-15

18 mm 
SNR-18

20 mm 
SNR-20

22 mm 
AR-22

22 mm 
PPR-22

90 cm €25,74 €27,50 €28,08

100 cm €30,42 €33,60 €33,93 €32,76 €29,25

45 cm €23,40 €25,16

50 cm €26,91 €28,08
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ČISTIACE ROTAČNÉ HLAVY

SnapLok navrhol nové a inovatívne čistiace hlavy a naďalej zlepšuje dizajn, 
funkciu a jednoduchosť používania. Naše hlavy sú odolné s ľahko vymeniteľnými  
lankami, oceľovými káblami alebo reťazou. 
Nylonový prút  je 6-hranný priemyselný silný nylon o vysokej pevnosti  pre 
maximálnu účinnosť a trvanlivosť. 

Bullet Whip: 
Malá hlava tohto biča ho robí ideálnym pre prístup do malých priestorov. Je vylisovaný z 
priemyselného nylonu pre vynikajúcu pevnosť tak, aby nepoškodil antikorové  vnútro vložiek. 
Priemer 230 mm a 300 mm je ideálnou voľbou pre nerezové  vložky a izolované trojvrstvové komíny. 

BW

Power Whip: 
Používa sa na každodenné vymetanie a čistenie komínov bežných priemerov, ale aj extra veľkých 
dymovodov a taktiež sa zmestí do extrémne úzkych oblastí. 

PW

Death Star Scrub Head je ľahká a výkonná hlava, vyrobená z jedného kusu leteckého hliníka. Pri 
rotovaní v komíne ostáva vycentrovaná. Dodáva sa s prídavným čistiacim hriadeľom dlhým 100 
mm, výmena lanka trvá len pár minút.

DSW

Rapid Light Loader 
Táto pevná hliníková ľahká bičová hlava bola vyrobená tak, aby rotovala  centrálne v dymovodoch 
od 15 do 25cm. Lanko sa dá veľmi ľahko vymeniť bez použitia nástrojov, pretože je to len „pull & 
push“ fit, jeho dĺžku si môze ľubovoľne zvoliť užívateľ sám.

RLL-L €32,76

RLL

SCRB-SHAFT 100 mm Snaplok čistiaci hriadeľ sa dodáva so 6 lankami  s dĺžkou 60cm x 4mm, ktoré je možné 
primerane skrátiť. Okrem 8mm systému je možné ho namontovať pod akúkoľvek hlavu SnapLok Whip 
Head. Tiež sa umiesňuje o 1 tyč pod čistiacu hlavu, aby pomohol stabilizovať tyče v komíne.

*všetky ceny čistiacich hláv su uvedené bez DPH

                                              


BW-9 ∅230 mm €21,06

BW-12 ∅300 mm €22,23

PW-18 ∅450 mm €29,25

PW-24 ∅600 mm €32,76

PW-36 ∅900 mm €33,93

DSW-12 ∅300 mm €77,22

DSW-18 ∅450 mm €78,39

DSW-24 ∅600 mm €79,56

SCRB-SHAFT €29,25
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ŠPECIALIZOVANÉ ČISTIACE HLAVY

CHW-12 CHW-DBL

Reťazová hlava ChainWhip a ChainWhip Double: 
Nastaviteľná dĺžka reťaze od 300 mm do 450 mm. Telo z ušlachtilej ocele. Náš Patent Pending design z nej robí najrýchlejšiu 
a užívateľsky najpriateľnejšiu  reťazovú čistiacu hlavu na trhu. Používa sa na oddechtovanie alebo odstránenie glazovaného dechtu 
a tvrdých usadenín v komínoch. Ak chcete nastaviť dĺžku reťazí alebo vymeniť reťaz, jednoducho stlačte dvojité tlačidlá na tele 
hlavy a odpojte. Nastavte dĺžku a naspäť nasaďte základný náboj a mierne ho otočte, aby sa zaistil. Dvojitú hlavu je možné 
skombinovať s ďalšími čistiacimi hlavami Snaplok a vytvoriť rôzne kombinácie. Nevhodná na používanie v antikorových komínoch. 

CW-MP
CW-MP

Hlava CableWhip, so silnými káblovými bičmi ukončená koncovkami z nehrdzavejúcej ocele. Používa sa na odstránenie dechtu, 
hniezd a iných usadenín z komínov. Nevhodná na používanie v antikorových komínoch.

Hlava CableLoop, káblová slučka, používa sa ako alternatíva k reťazovej hlave, nie je taká agresívna. Vhodná na odstránenie 
ľahšieho alebo glazovaného dechtu, taktiež na odstránenie maltových výbežkov zo starších murovaných komínov.

CW

*uvedené ceny špecializovaných čistiacich hláv sú bez DPH

CHW-12 300-450 mm €64,35

CHW-DBL 300-450 mm €64,35

CW-350 €46,80

CW-450 €46,80

CW-MP sada káblových bičov 
6mm, 2x200, 2x350 a 

2x450mm

€49,14

CBL-450 €50,31

Hlava Blockage Buster na odblokovanie zanesených komínov v nylonovom alebo hliníkovom prevedení so 6mm oceľovým 
lankom a spojka ScrubShaft s oceľovým lankom.

NBN-6 NBA-6 SCRB-SHFT-6

€44,46 €76,05 €29,25
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RPWL-27-25 nylónové lanko 2,7mm x 25m €17,55

RPWL-40-25 nylónové lanko 4mm x 25m €17,55

RCAD-03 taška na tyče 90 cm €40,95

RCADQ-04 taška so zipsom na tyče 1M €56,16

FW-07 ventilátor ∅178 mm €35,10

FW-10 Ventilátor ∅ 250 mm €43,29

RCW-12 náhradna reťaz do reťazových 
hláv

€6,43

BWH HlavaBullet Whip bez lanka €17,55

PWH Hlava Power Whip bez lanka €21,06

PGH-6 rotačná rukoväť 150mm €58,50

PGH-18 rotačná rukoväť 450mm €70,20

CH5-A držiak na kameru €76,05

CW-100-6 náhradný kábel ukončený 
oceľovými čapicami 100mm x 
6mm

€15,21

CW-200-6 náhradný kábel ukončený 
oceľovými čapicami 200mm x 
6mm

€16,38

CW-350-6 náhradný kábel ukončený 
oceľovými čapicami 350mm x 
6mm

€17,55

CW-450-6 náhradný kábel ukončený 
oceľovými čapicami 450mm x 
6mm

€18,72

MPP22 samec ukončenie 22mm PP tyč €11,11

FPP22 samica ukončenie 22mm PP tyč €9,36

MNR12 samec ukončenie 12mm nylon. 
tyč

€11,11

FNR12  samica ukončenie 12mm 
nylon.tyč

€9,36

MNR15 samec ukončenie 15mm nylon. 
tyč

€11,11

FNR15 samica ukončenie 15mm nylon. 
tyč

€9,36

MNR18 samec ukončenie 18mm nylon. 
tyč

€11,11

FNR18 samica ukončenie 18mm nylon. 
tyč

€9,36

*uvedené ceny sú bez DPH

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY
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Adaptéry k pripojeniu čistiacich tyčí ku akumulačnému vŕtaciemu skrutkovaču a rôzne redukcie 
na napojenie bežných kominárskych hlavíc a kominárskych kefiek, poprípade čistiacich tyčí od 
iných výrobcov.

VŔTAČKOVÉ ADAPTÉRY A REDUKCIE

*uvedené ceny sú bez DPH

DA-800 Vŕtačkový adaptér, pre veľké 
tyče, nehrdzvejúca oceľ

€23,40

DA-600 Vŕtačkový adaptér, pre tyče s 
priemerom 8mm&10mm, 
nehrdzvejúca oceľ

€17,75

DQ-800 Vŕtačkový adaptér, rýchlo 
odpojiteľný, pre veľké tyče, 
nehrdzvejúca oceľ

€23,40

DQ-600
Vŕtačkový adaptér, rýchlo 
odpojiteľný, pre tyče s 
priemerom 8mm&10mm, 
nehrdzvejúca oceľ

€17,75

DA-800H Vŕtačkový Hex adaptér pre veľké 
tyče

€26,00

ADPT-305 Redukcia z veľkých tyčí (12mm, 
15mm atd na tyče 8mm a 
10mm), samica/samec

€19,89

ADPT-705 Univerzálny samec/samica 
SnapLok na pripojenie k 
manuálnej kefe

€19,89

ADPT-805
Univerzálna samica/SnapLok 
samica so zabezpečovacou 
šróbou k pripojeniu manuálnej 
kefy

€19,89

ADPT-908
10mm univerzálna samica/
SnapLok samica so 
zabezpečovacou šróbou k 
pripojeniu manuálnej kefy

€19,89

ADPT-905 10mm univerzálny samec/
SnapLok samica k pripojeniu 
manuálnej čistiacej kefy

€19,89

MBH-LS Magnetický držiak na kefu do 
auta

€7,02
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KOMINÁRSKE SETY

*ceny setov sú uvedené bez DPH

STARTER SET 
11xSNR12, 1xBW9, 1xDA800

€333,45

POWER SET 
1xRCADQ-04, 6xSNR-12, 6xSNR-15, 6xSNR-18, 1xBW-9, 1xPW-18, 


1xCHW-DBL, 1xCW-350, 1xDA-800, 1xADPT-908 


€813,60

LIGHT SET 
1xRACD-03, 3xSNR-08, 4xSNR-12, 1xBW-9, 1xDA-800, 1xDA-600, 

1xADPT-305, 1xADPT-908, 1xPB-05, 1xPB-06, 1xRPB6

€388,44
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ČISTIACE HLAVY PRE 8 A 10 mm TYČE

OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO

PW-18 + SCRB-SHAFTPW-18 + FW-07CHW-DBL + PW-18

Predajca si vyhradzuje právo na zmeny v cene, type, farbe a sortimente ponúkanom v tomto katalógu. 
Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Ceny sú platné od 1.5.2019.

PB-04 ∅102mm kefa, pelety, plyn, olej €14,04

PB-05 ∅127mm kefa, pelety, plyn, olej €15,21

PB-06 ∅150mm kefa, pelety, plyn, olej €17,55

RLL-8 Rapid light loader 8mm €31,59

RPB5 kefa krtko ∅130mm €23,40

RPB6 kefa krtko ∅150mm €23,40

RTN-5, táto špirála na manuálne použitie, používa sa na vybratie 
zaseknutej kefy, poprípade vybratie hniezda, vyrobené z tvrdej tepelne 
opracovanej ocele, ∅130mm 

€51,48

PRÍKLADY KOMBINÁCIÍ PRODUKTOV SNAPLOK
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