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1.   Jehlařské výrobky 
 

011 - Jehly jednošpice s kulatou špicí 
 

obj. č. rozměr (mm) typ, povrchová úprava 
1015 100 x 1,8 typ 504-4, ocelové leštěné 

1004 150 x 2,0 typ 504-6, ocelové leštěné 

1011 200 x 2,0 typ 504-8, ocelové leštěné 

1010 250 x 2,6 typ 504-10, ocelové leštěné 

0135 250 x 2,6 typ 554-10, ocelové leštěné 

0127 300 x 2,6 typ 554-12, ocelové leštěné 

0122 350 x 2,6 typ 554-14, ocelové leštěné 

0123 400 x 3,0 typ 554-16, ocelové leštěné 

0124 450 x 3,0 typ 554-18, ocelové leštěné 

1016 600 x 3,0 typ 554-24, ocelové leštěné 

  
012 - Jehly dvojšpice s kulatou špicí 

 

obj. č. rozměr (mm) typ, povrchová úprava 
0128 200 x 2,4 typ 555-08, ocelové leštěné 

0129 250 x 2,4 typ 555-10, ocelové leštěné 

0130 300 x 2,6 typ 555-12, ocelové leštěné 

0131 350 x 2,6 typ 555-14, ocelové leštěné 

0132 400 x 3,0 typ 555-16, ocelové leštěné 

0223 450 x 3,0 typ 555-18, ocelové leštěné 

 
013 - Jehly jednojšpice s trojhranným hrotem 

 

obj. č. rozměr (mm) typ, povrchová úprava 
0126 150 x 2,0 typ 556-6, niklované 

0148 175 x 2,4 typ 556-7, niklované 

1297 200 x 2,4 typ 556-8, niklované 

 

014 - Jehla oblá s kulatou špicí 
 

obj. č. 
rozměr (mm)  

(měřeno v oblouku) poznámka 
povrchová 

úprava 
0139 75 x 1,2 jemná ocel. leštěné 

0140 90 x 1,4 jemná ocel. leštěné 

0143 100 x 1,8 jemná ocel. leštěné 
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0220 125 x 1,6 jemná ocel. leštěné 

1025 200 x 2,4 jemná ocel. leštěné 

0136 75 x 1,0 velmi jemná ocel. leštěné 

0137 90 x 1,2 velmi jemná ocel. leštěné 

1001 100 x 1,2 velmi jemná ocel. leštěné 

0144 75 x 0,8 extra jemná ocel. leštěné 

0141 90 x 1,0 extra jemná ocel. leštěné 

0146 100 x 1,0 extra jemná ocel. leštěné 

na obj. 50 x 1,0 jemná niklované 

na obj. 64 x 1,2 jemná niklované 

na obj. 76 x 1,2 jemná niklované 

na obj. 90 x 1,2 jemná niklované 

na obj. 102 x 1,9 jemná niklované 

na obj. 127 x 1,9 jemná niklované 

na obj. 152 x 1,9 jemná niklované 

  
015 - Jehla oblá s trojhrannou špicí 

 

obj. č. 
rozměr (mm) 

(měřeno v oblouku) poznámka 

0219 65 x 1,2 jemná na kůži 

0147 75 x 1,6 jemná na kůži 

0221 90 x 1,6 jemná na kůži 

0222 100 x 1,8 silná 

0138 75 x 1,8 silná 

1022 100 x 2,0 silná 

  
016 - Strojové jehly - systém 134 Groz-Becker (min. balení 10 ks) 

 

obj. č. rozměr Nm 
(mm x 100) 

poznámka 

1596 80 normální kulatá špička 

1896 90 normální kulatá špička 

1512 100 normální kulatá špička 

1513 110 normální kulatá špička 

1514 120 normální kulatá špička 

na obj. 125 normální kulatá špička 

1532 130 normální kulatá špička 

0633 140 normální kulatá špička 

na obj. 180 normální kulatá špička 
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obj. č. 
rozměr Nm 
(mm x 100) poznámka 

1518 110 řezná špička 45°, na kůži 

1519 120 řezná špička 45°, na kůži 

1228 125 řezná špička 45°, na kůži 

1675 110 
řezná špička 45°  
prodloužené tělo, na kůži 

1676 120 
řezná špička 45° 
prodloužené tělo, na kůži 

1680 125 
řezná špička 45° 
prodloužené tělo, na kůži 

na obj. 130 
řezná špička 45°  
prodloužené tělo, na kůži 

na obj. 140 
řezná špička 45° 
prodloužené tělo, na kůži 

na obj. 160 
řezná špička 45° 
prodloužené tělo, na kůži 

  
 

obj. č. rozměr Nm 
(mm x 100) 

poznámka 

0537 90 prodloužené tělo 

1515 100 prodloužené tělo 

1516 110 prodloužené tělo 

1517 120 prodloužené tělo 

1531 130 prodloužené tělo 

na obj. 160 prodloužené tělo 

na obj. 180 prodloužené tělo 

 
 
 017 – Špendlíky 
 

• Špendlíky krejčovské se skleněnou hlavou 
 

obj. č. rozměr (mm) balení po 
1378 0,65 x 35 100 ks 

1026 0,8 x 48 100 ks 
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• Špendlíky čalounické 

 

obj. č. rozměr (mm) provedení balení 
na objednávku 62 x 1,4 plastová hlava kuželová 100 ks 

  
 
 
 
 

 
 

obj. č. rozměr (mm) barva, provedení balení 
0075 62 x 1,4 modrá, plastová hlava čočková 100 ks 

0075 62 x 1,4 žlutá, plastová hlava čočková 100 ks 

0075 62 x 1,4 zelená, plastová hlava čočková 100 ks 

0075 62 x 1,4 červená, plastová hlava čočková 100 ks 

0075 62 x 1,4 bílá, plastová hlava čočková 100 ks 

  
 

obj. č. rozměr (mm) provedení 
1426 75 x 1,6 s kovovým očkem 

  
 
 
 
 

 
 
018 - Vypichovače (regulátory) 

 

obj. č. ozměr (mm) 
0186 4 x 200 

  
 


