
Ściski montażowe 2013 
Prospekt handlowy 



Spis treści 

Rynek           3 
 
Przegląd artykułów 
Nowe produkty 2013    4 
 
Użytkownik końcowy 
Wymagania, rozwiązania wolfcraft    5 
 
Produkty 
Rozpierak do montażu ościeżnic EASY   6 
Zestaw do montażu ościeżnic PRO   7 
Ścisk do stołu warsztatowego   8 
Łącznik do ścisku jednoręcznego   9 
Adapter  do krawędzi                       10 
Ścisk zapadkowy FZR 40 / 60  11 
 
Handel 
Wymagania, rozwiązania wolfcraft   12 
 
Dlaczego wolfcraft - uzasadnienie  13 
 
Merchandising 
Display paletowy ¼    14 
Display podłogowy   15 
Dyspenser                         16 
Clip Strip    18 
 
Lista artykułów       
Display paletowy ¼ , display podłogowy   21 
Clip Strip, dyspenser    22 
Dane produktu   23 

2 



Rynek 
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 stabilne zapotrzebowanie na 
podstawowe  narzędzia takie jak 
np.  ściski śrubowe, jednoręczne, 
sprężynowe i zapadkowe 
 

 wzrost  popytu na nowe 
rozwiązania w zakresie sposobów 
mocowania, pozwalające na 
wykonanie szczególnych 
projektów i zadań 
 

 wzrost  zapotrzebowania na coraz 
bardziej inteligentne i elastyczne  
rozwiązania w zakresie 
merchandisingu 

Użytkownik końcowy 
 

  coraz częściej podejmuje się 
prac remontowych 
 

 coraz częściej  decyduje się  
również nan samodzielny montaż  
ościeżnic drzwiowych  
 

 poszukuje  innowacyjnych 
narzędzi, których obsługa nie 
wymaga fachowej wiedzy 
pozwalających na wykonanie 
konkretnych zadań oraz wsparcia 
podczas realizacji własnych 
projektów  

Oprócz standardowego asortymentu użytkownik 
końcowy poszukuje również kompleksowych rozwiązań 
w zakresie wykonania konkretnego projektu. 



Rozpierak do montażu 
ościeżnic drzwiowych 
EASY 
Rozpierak do montażu ościeżnic 
drzwiowych dla bezpiecznego 
przenoszenia i osadzania ościeżnic w 
otworze ściennym 

Zestaw do montażu 
ościeżnic drzwiowych 
PRO 
Kompletny zestaw narzędzi do montażu 
ościeżnic drzwiowych z dodatkową funkcją 
wyrównania/regulacji 

Ścisk do stołu 
warsztatowego 
zapewnia maksymalną siłę zacisku podczas 
mocowania elementów  do stołów roboczych 
i maszynowych  z otworami o wymiarach 20 
mm 

Łącznik do ścisku 
jednoręcznego 
łączy dwa ściski jednoręczne , EASY lub 
PRO, celem uzyskania większej 
szerokości  mocowania  do 195 cm 

Adapter do krawędzi 
wyjątkowo pomocny  podczas mocowania 
przy krawędzi lub do powierzchni 

Ścisk zapadkowy 
do delikatnego mocowania  przy 
jednoczesnym wykorzystaniu  
maksymalnej siły zacisku  

Przegląd produktów 
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 z myślą o zaspokojeniu potrzeb użytkownika, 
wraz z nowymi produktami fima wolfcraft  
dostarcza również nowe rozwiązania  

 ścisk do stołu warsztatowego,                                        
adapter do krawędzi,                                                  
łącznik do ścisku                                   
jednoręcznego,  
ścisk zapadkowy 

Pomoc w wykonaniu 
projektu 
 
„Chciałbym posiadać narzędzie, 
które pomoże mi wykonać bardziej 
ambitne zadania takie jak np. 
montaż ościeżnic drzwiowych! " 

Użytkownik końcowy 

 nowoczesne narzędzia do montażu ościeżnic 
drzwiowych firmy wolfcraft  pomagają 
użytkownikowi w przenoszeniu, osadzaniu  i 
regulowaniu ościeżnicy w otworze ściennym 

 produkty wolfcraft zachęcają  
    do podejmowania zadań,                           
    wykonanie których   
    wcześniej wydawało  
    się wyjątkowo trudne                                        

Potrzeby Rozwiązania wolfcraft  
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Wykonanie konkretnych 
zadań 
 
„Potrzebuję produktów, które 
sprostają zadaniom typowym 
podczas mocowania;  do 
płaszczyzny, przy krawędziach i z 
dozowaną siłą zacisku" 

Fachowa wiedza i 
instruktaż 
 
 
„Zanim przystąpię do pracy z 
narzędziami, najpierw chcę  
zrozumić jak należy wykonać projekt 
oraz zdobyć informacje na temat 
projektu i narzędzi  niezbędnych do 
jego wykonania!" 

 firma wolfcraft proponuje klika sposobów 
zapoznania się z projektem oraz oferowanymi  
przez firmę narzędziami, pozwalającymi  na 
jego wykonanie  
 

 film instruktażowy & informacja na 
www.wolfcraft.com  

 
 informacje o produkcie, filmy                                 

w punkcie sprzedaży,                                         
koncepcja wzorcy ,                                    oraz 
modułowej  ekspozycji                           
dodatkowej 

 kody QR na opakowaniu                                      
i  displayu 

http://www.wolfcraft.com/


Jakość 
 udzielamy 10 lat gwarancji 

wysokiej jakości produktu 

Zalety 

Rozpierak do montażu 
ościeżnic drzwiowych 
EASY 

 Nr Art. Opis EAN Op. Zb. 

3675000 1 Rozpierak do montażu ościeżnic drzwiowych 
   EASY 4006885367500 1 

Funkcje 
 pomaga utrzymać ościeżnicę drzwiową w 

odpowiedniej  pozycji podczas jej montażu i 
przenoszenia  oraz osadzania  w otworze 
ściennym 

 pomaga utrzymać ościeżnicę drzwiową w 
odpowiedniej  pozycji podczas piankowania oraz  
zapewnia  równoległe ustawienie obu stron 
ościeżnicy względem siebie 

  przeznaczony do montażu ościeżnic dla    

     skrzydeł  drzwiowych o wymiarach 

     610 / 735 / 860 / 985 mm 

   

 

Równe osadzanie ościeżnicy w otworze ściennym: 

 utrzymuje ościeżnicę drzwiową w odpowiedniej  
pozycji podczas jej montażu i przenoszenia 

 pozwala w możliwie najłatwiejszy sposób 
wyrównać i osadzić ościeżnicę w otworze  
ściennym 
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Zestaw do montażu 
ościeżnic drzwiowych 
PRO 
 

Praktyczny kompletny zestaw 
narzędzi do montażu ościeżnic 
drzwiowych   

 pomaga utrzymać ościeżnicę drzwiową w 
odpowiedniej  pozycji podczas jej przenoszenia  
oraz osadzania w otworze ściennym 

 pomaga utrzymać ościeżnicę drzwiową w 
odpowiedniej  pozycji podczas  piankowania  
oraz zapewnia  równoległe ustawienie obu stron 
ościeżnicy względem siebie 

 umożliwia precyzyjne i łatwe osadzanie 
ościeżnicy w zaledwie kilku krokach przy pomocy 
rozpieraków oraz ścisków narożnych do montażu 
ościeżnic PRO 

 pomaga utrzymać ościeżnicę drzwiową  w 
idealnej pozycji podczas piankowania 

 podczas przenoszenia i osadzania ościeżnicy  
ściski są pewnie przymocowane do ościeżnicy  

  wyjątkowo łatwe wyrównywanie ościeżnicy w 
otworze ściennym  

 zestaw do montażu ościeżnic  PRO umożliwia 
wyrównanie ościeżnic, bez potrzeby korzystania 
z dodatkowych klinów 
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Nr Art. Opis EAN Op. Zb. 

3676000 1 Zestaw do montażu ościeżnic drzwiowych PRO 4006885367609 1 

Zakres dostawy: 2  rozpieraki do ościeżnic PRO, 2  ściski  narożne  PRO, 4 podkładki poziomujące 

Jakość 
 udzielamy 10 lat gwarancji 

wysokiej jakości produktu 

 

Zalety 



Jakość 
  udzielamy 10 lat gwarancji 

wysokiej jakości produktu 

Zalety 
 maksymalna siła zacisku  

pozwala na łatwe mocowanie 
obrabianych elementów do stołu 
warsztatowego  

Ścisk do stołu 
warsztatowego 
 

Funkcje  

 do  mocowania elementów  do stołów 
zaciskowych  i  roboczych  z otworami o 
wymiarach  20 mm 

 pasuje do wszystkich stołów  firmy wolfcraft  

 lokalizacja ścisku w bocznej części stołu 
roboczego pozwala na zamocowanie 
obrabianych elementów do całej powierzchni  
stołu  

 dzięki włączeniu w zakres dostawy  górnych 
szczęk, ścisk może być również używany jako  
typowy ścisk jednoręczny 
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Nr Art.  Opis EAN Op. Zb. 

3036000 
 
1  Ścisk do stołu warsztatowego 
 

4006885303607 1 

Zakres dostawy: 1 ścisk do stołu warsztatowego 
  1 górne szczęki ścisku jednoręcznego  

1 2 3 



Jakość 
  udzielamy 10 lat gwarancji 

wysokiej jakości produktu 

 

Zalety 

Łącznik do ścisku 
jednoręcznego 
 

Mały pomocnik, który pozwala 
wiele zdziałać 
 pozwala połączyć dwa ściski jednoręczne   

(EASY i/lub PRO) 

 pozwala uzyskać zakres zacisku do 1.95 m                               
(2 x  ścisk jednoręczny PRO 10-915 + łącznik) 

 idealny podczas  łączenia  elementów mebli  lub 
montowania innych dużych elementów 

  z jego pomocą uzyskamy wyjątkowo  szeroki zakres 
zacisku do 1,95 m 
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Nr Art. Opis EAN Op. Zb. 

3038000 1 Łącznik do ścisku jednoręcznego 4006885303805 1 

zakres zacisku do  1,95 m 



Jakość 
  udzielamy 10 lat gwarancji 

wysokiej jakości produktu 

Zalety 

 

Adapter do krawędzi 
 

Funkcje  
 idealne uzupełnienie wszystkich  ścisków  

szynowych ,  takich jak ściski jednoręczne i 
ściski śrubowe        

 pozwala na pewne mocowanie przy krawędzi 

     obrabianego elementu 

 daje możliwość  mocowania  w dowolnym 
punkcie powierzchni  mocowanego elementu, np. 
podczas naprawy drzwi szafki 

 adapter do krawędzi  firmy wolfcraft  daje 
możliwość  mocowania  w dowolnym punkcie 
powierzchni  mocowanego elementu 
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Nr Art.  Opis EAN Op. Zb. 

3037000 2  adaptery do krawędzi 4006885303706 1 



Jakość 
 udzielamy 10 lat gwarancji 

wysokiej jakości produktu 

Zalety 

Ścisk zapadkowy 
FZR 40/ FZR 60 

Funkcje 
 wytrzymały mechanizm zapadkowy z 

opatentowaną mechaniką dla łatwego zwalniania 
zacisku i otwierania szczęk 

 przydatne nie tylko do delikatnego mocowania 
ale również do prac wymagających bardzo dużej 
siły zacisku 

 siła zacisku dwukrotnie przekraczająca  siłę 
oferowaną przez tradycyjne ściski  

 zakres zacisku do 40 lub 60 mm 

 różnorodne możliwości zastosowania, np. w 
gospodarstwie domowym, warsztacie, ogrodzie  
lub do celów hobbystycznych i rekreacyjnych  

 wysokiej jakości  mechanizm zapadkowy 
pozwala na  swobodne dozowanie siły i zakresu 
zacisku  
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Nr  Art. Opis EAN Op. Zb. 

3615000 1 ścisk zapadkowy FZR 40 4006885361508 1 

3616000 1 ścisk zapadkowy FZR 60 4006885361607 1 



 firma wolfcraft  zapewnia również atrakcyjne 
rozwiązania w zakresie eksponowania 
produktów w postaci autentycznych wzorców 
produktu oraz filmów w punkcie sprzedaży 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ekspozycja ścienna została opracowana przez 
firmę z wykorzystaniem wyników badań 
marketingowych 

Nowoczesny 
merchandising 

Wsparcie sprzedaży 

Handel 

 firma wolfcraft  oferuje łatwe w  użyciu  
produkty w pakiecie promocyjnym  
zawierającym  wiele ilustracji oraz informacji 
pomocnych podczas montażu 
 
 
 
 

 kody QR zamieszczone na opakowaniu 
przekierowują  bezpośrednio do dodatkowych 
informacji oraz filmów instruktażowych 

Potrzeby Rozwiązania wolfcraft  
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Uzasadnienie 

Dlaczego warto kupić właśnie produkty wolfcraft: 
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Na wysokiej jakości ściski naszej marki udzielamy 10 
letniej gwarancji producenta. 
 

Najlepsze rozwiązania dla Twojego  
projektu 

Wyprodukowano 
                   w Europie 

10 lat gwarancji 

Produkty powstają w naszym przyjaznym środowisku 
zakładzie na Słowacji. 

Nasze wysokiej jakości produkty pomagają w łatwy sposób 
wykonać wszelkie zadania, takie jak np. mocowanie 
elementów do płaszczyzny lub krawędzi, do stołów 
roboczych i maszynowych, oraz mocowania z użyciem 
dozowanej siły zacisku. 



Dispaly paletowy ¼ : Display combo na narzędzia do 
montażu ościeżnic drzwiowych 

Merchandising 
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ościeżnica z 
wzorcami, w tym 
plakat 
Nr Art.  
9926600 
 
 
 
dolna część 
displaya 
zawierająca 
produkty  
Nr Art. 
8168000 
 

dzięki dużej powierzchni, 
zawiera szczegółowe 
informacje na temat 
produktu  

wzorce produktów 
zamieszczone na 

autentycznej 
ościeżnicy 
drzwiowej 

umożliwiają 
bezpośreni kontakt 

z produktem 

opcjonalnie istnieje 
możliwość 
zamontowania 
monitora z filmem 
instruktażowym   

kody QR 
zawierające linki do 

bardziej 
szczegółowych 

informacji o 
produkcie 

Zawiera: 
 

8x 3675000 – 
 rozpierak do montażu 
ościeżnic drzwiowych  

EASY 
 

3x 3676000 – 
 zestaw do montażu 

ościeżnic drzwiowych 
PRO 

Uwaga: Wzorce należy 
zamawiać oddzielnie !  
1x Nr Art.  3675000 
1x Nr Art.  3676000 



Display podłogowy o wymiarach ¼ palety 

Merchandising 
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Display podłogowy 
Rozpierak do montażu 
ościeżnic dzrwiowych 
EASY 
 zawiera: 10 x Nr Art.  3675000 
 Informację o produkcie 

D/International 
Nr Art. 3675810 

Display podłogowy 
Zestaw do montażu ościeżnic 
drzwiowych PRO 
 

 zawiera: 7x  Nr Art.3676000 
 Informację o produkcie D/International 
 
Nr Art. 3676810 

Display podłogowy                      
Display combo na ściski 
zapadkowe 
 zawiera: 
    100 x Nr Art. 3615000 (FZR 40) 
      60 x Nr Art. 3616000 (FZR 60) 
      
Nr Art. 8169000 



Dyspenser w 2 rozmiarach 

Merchandising 

 Stabilny dyspenser daje możliwość zatowarowania zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami 

 Przeznaczony dla 17 rodzai ścisków sprężynowych i zapadkowych 
  różne możliwości  ekspozycji 

duży  dyspenser 
Nr Art.. 9926503 
 
wymiary (WxSxG): 
350 x 240 x 210 mm 
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mały dyspenser 
Nr Art. 9926504 
 
wymiary (WxSxG):         
350 x 124 x 210 mm 

Zestaw etykiet dla dyspenserów  
 zestaw etykiet zawerających informacje o produkcie  w postaci  17 małych i dużych 

naklejek 
 do naklejenia na dyspenser  lub kuwetę 
 Nr Art. 9926506 

             mała naklejka 
               (90x88mm) 

 
 
 
 
 
 
 
              pasuje do: 

                duża naklejka 
                   (215x88mm) 
 
 
 
 
 
 
 
                    pasuje do: 

     kuwety: 
    Nr 9995446  
    Nr 9995448 

    kuwety: 
    Nr 9995447 
    Nr 9995449 

    Dyspenser 
    9926503 

    Dyspenser  
    9926503 



Merchandising 

Regały 
 Ekspozycja dodatkowa na 

ścianach bocznych regału 
 przykład: ścisk zapadkowy obok 

materiałów klejących i kleju 

Moduł ścienny 
 Dyspensery zawieszone w jednym 

rzędzie, opcjonalnie w połączeniu  z 
rzędem kuwet 
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Display na ladę 
 Ekspozycja dodatkowa  w punkcie 

informacyjnym, przy kasie itp. 

Możliwości ekspozycji towaru w dyspenserach   



 Ekspozycja adapterów do krawędzi w 
punkcie sprzedaży  kleju do drewna i 
innych substancji klejących 
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Możliwości ekspozycji towaru w dyspenserach   
Merchandising 

 Ekspozycja ścisków sprężynowych 
wolfcraft  w dziale z artykułami biurowymi 



Warianty displaya typu clip strip  

Merchandising 
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Clip strip dla adaptera do 
krawędzi 
 Op. Zb. 10 
    
 Nr Art.  3037804 
 

Clip strip dla ścisku do stołu 
warsztatowego 
 Op.Zb.  5 

 
    Nr Art. 3036804 
 

Możliwości ekspozycji  
adaptera do krawędzi w 
clip stripie 
  ekspozycja w miejscu 

sprzedaży kleju do drewna 



Clip strip  dla adaptera do krawędzi 

Merchandising 

 Ekspozycja w dziale  sprzedaży 
materiałów budowlanych z drewna   
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Możlwości ekspozycji towaru w displayu typu clip strip  

 Ekspozycja w dziale sprzedaży 
materiałów i płyt budowlanych  

Kody QR 
 celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji  prosimy 

o zeskanowanie  kodu QR telefonem komórkowym. 

 
Filmy o produkcie 
 Filmy zamieszczone zostały na stronach  

www.wolfcraft.com, youtube  i w punktach sprzedaży  

Dodatkowe wsparcie sprzedaży 



Lista artykułów 

Nr Art. Opis EAN Op. Zb.  

8168000 1 display MDF z rozpierakiem do montażu ościeżnic    
   drzwiowych 1/4 Pal. 4006885816800 1 

9926600  Merchandising - ekspozytor artykułów do montażu    
  ościeżnic drzwiowych-display 4006885927117 1 

3675000 1 rozpierak do montażu ościeżnic drzwiowych  EASY 4006885367500 8 

3676000 1 zestaw do montażu ościeżnic drzwiowych PRO 4006885367609 3 
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Display paletowy ¼  -  
Narzędzia do montażu ościeżnic drzwiowych (display combo) 
 W celu pełnego zatowarowania displaya prosimy zamawiać produkty oraz ilości wskazane 

poniżej 
 Uwaga: zamówienie na wzorce należy składać oddzielnie 

Display podłogowy dla rozpieraka do montażu ościeżnic 
drzwiowych EASY 
 multipack handling Nr Art. Opis EAN Op. Zb. 

3675000 1 rozpierak do montażu ościeżnic drzwiowych  EASY 4006885367500 10 

Display podłogowy dla zestawu do montażu ościeżnic 
drzwiowych PRO 
PRO 
 multipack handling 

Nr Art.  Opis EAN Op. Zb.  

3676000 1 zestaw do montażu ościeżnic drzwiowych PRO 4006885367609 7 

Display podłogowy dla ścisku zapadkowego (display combo) 
 W celu pełnego zatowarowania displaya prosimy zamawiać produkty oraz ilości 

wskazane poniżej 
 

Nr Art. Opis EAN Op. Zb. 

8169000 1 display dla ścisków zapadkowych FZR 40/60 4006885816909 1 

3615000 1 ścisk zapadkowy FZR 40 4006885361508 100 

3616000 1 ścisk zapadkowy FZR 60 4006885361607 60 



Lista artykułów  
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Clip strip - adapter krawędziowy do ścisku 
 multipack 

Nr Art. Opis EAN Op. Zb. 

3037000    2 adaptery krawędziowe do ścisku 4006885303706 10 

Clip strip - ścisk do stołu warsztatowego 
 multipack 

Nr Art. Opis EAN Op. Zb. 

3036000   1 ścisk do stołu warsztatowego 4006885303607 5 

Dyspenser na ściski sprężynowe i zapadkowe 
 display może być zatowarowany zgodnie z indywidulanymi potrzebami 

Nr Art. Opis EAN Op. Zb.  

9926503   1 dyspenser na ściski sprężynowe, mały 4006885926073 1 

9926504   1 dyspenser na ściski sprężynowe, duży 4006885926080 1 

9926506   34 naklejki dla ścisków sprężynowych i zapadkowych 4006885927100 1 



Dane produktu 
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Zdjęcie Nr Art. Opis EAN Op. 
Zb. 

3675000 1 rozpierak do montażu ościeżnic 
drzwiowych EASY 

4006885367
500 1 

3676000 1 zestaw do montażu ościeżnic 
drzwiowych  PRO 

4006885367
609 1 

3036000 1 ścisk do stołu warsztatowego 4006885303
607 1 

3038000 1 łącznik do ścisku jednoręcznego 4006885303
805 1 

3037000 2 adapter do krawędzi 4006885303
706 1 

3615000 1 ścisk zapadkowy FZR 40 4006885361
508 1 

3616000 1 ścisk zapadkowy FZR 60 4006885361
607 1 
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