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PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA
NARZĘDZIA PRZEMYSŁOWE

ROZWIĄZANIA INSTALATORSKIE
STOLARSTWO
OGRODZENIA

Grupa EDMA jest producentem wysokiej jakości innowacyjnych narzędzi
w pięciu kompletnych obszarach, w których możliwe jest usprawnienie 
Twojej pracy:

� Narzędzia do suchej zabudowy
� Narzędzia tnące dla przemysłu 
� Narzędzia instalatorskie i dekarskie 
� Narzędzia ciesielskie i wykończeniowe 
� Narzędzia ogrodzeniowe, do ogrodzeń siatkowych

Każdy dział firmy przestrzega wszystkich reguł kontroli 
jakości w czasie różnych etapów procesu produkcji. 
Produkty z logo EDMA są testowane w specyficznych 
dla nich warunkach zanim zostaną wprowadzone 
na rynek. 
Nasze produkty zaprojektowane są tak, by 
ograniczać potrzebny nakład pracy zapewnia-
jąc większy komfort użytkownikowi. 
Niezawodność, trwałość i dbałość o 
środowisko są naszymi priorytetami.



Grubość blachy: 1 + 1 mm
(18 ga + 18 ga ; 0.39” + 0.39”)

350 mm

Mocowanie Bez śrub, 
bez nitów

Ostrze wykrawające 

0600 Zaciskarka do profili UNI

1604

33
0 

m
m

Zaciskarka do profili DUO

Mocowanie Bez śrub, 
bez nitów

Grubość blachy: 1 + 1 mm
(18 ga + 18 ga ; 0.39” + 0.39”)

Zaprojektowane specjalnie do łączenia
dwóch profili

• Obowiązkowe w przypadku sufitu 
o wysokości ponad 2,5 m
• Ergonomiczne i antypoślizgowe 
plastikowe uchwyty dla zapewnienia 
optymalnego komfortu

Wymienne ostrze wykrawające 

70 mm min.

260 mm

0620

Grubość blachy: 1 + 1 mm
(18 ga + 18 ga ; 0.39” + 0.39”).
Łączenie profili jedną ręką

• Uchwyty na sprężynie
• Ergonomiczne i antypoślizgowe 
plastikowe uchwyty dla zapewnienia 
optymalnego komfortu

Zaciskarka do profili MASTER

Mocowanie Bez śrub, 
bez nitów

Uchwyty na sprężynie

Wymienne ostrze wykrawające 

Narzędzia do montażu profili
PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

CENA:  186,00

CENA:  286,00

CENA:  285,00



0640 

115 mm 140 mm

50 mm

140 mm

565 m
m

Miękkie gumowe uchwyty 
antypoślizgowe
Przenosi maksymalnie 2 płyty

• 15 mm stalowe uchwyty do 
transportu płyt przez dwie osoby
• Innowacyjne, solidne wzornictwo
• Może być mocowany do paska.

0645 

Nowa, szeroka podstawa dla 
lepszego podparcia płyty

• Pozwala przenosić płyty jednej osobie
• Trwała stalowa konstrukcja

TRANSPLAC Podnośnik do płyt 

DUOPLAC - 2 uchwyty do przenoszenia płyt

55 mm

Transport płyt

0640 ULTRAPROFIL - zaciskarka do profili

Narzędzia do montażu profili

30
5 m

m

140 mm

0660 

Szeroka podstawa zapobiega 
uszkodzeniu płyty podczas 
podnoszenia

• Pozwala na uniesienie płyty dla 
uzyskania dokładnej pozycji

• Idealny także do wieszania drzwi

• Nowe, bardzo szerokie strzemię 
odpowiednie dla każdego rodzaju obuwia ochronnego

FOOTPLAC Podnośnik nożny do płyt

25 mm

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

CENA:  240,00

CENA:  72,00

CENA:  70,80

CENA:  66,00

idealne do łączenia profili konstrukcji nośnych G/K
wygodna w użyciu - obsługa jedną ręką
mocna, stalowa konstrukcja
ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty 

Zaciskarka dzięki specjalnemu ostrzu wykonuje nacięcie i 
zagięcie blachy w profilach 
tworząc trwałe połączenie. 4-stopniowy mechanizm zacisku 
zmniejsza wysiłek ułatwia
jąc dokonanie połączenia między aluminiowymi profilami. 
Jednokrotne naciśnięcie ramienia zaciskarki zwalnia zacisk. 



0670

Może być używana także do 
wycinania otworów prowadzących

• Otwornica użyteczna w wycinaniu płyt 
gipsowo-kartonowych, 
gazobetonu, 
drewnianych płyt itp.

• Lekka i łatwa w obsłudze
• Potrójne, skośne ostrza

• Długość ostrza: 150 mm

Piła do płyt gipsowych 150 mm CROCOPLAC

0672

Może być używana także do wycinania 
otworów prowadzących

Stosowana do gazobetonu oraz 
płyt gipsowych

• Lekka i łatwa w obsłudze
• Długość ostrza: 250 mm
• Ergonomiczna, uchwyt wykonany 
z materiałów antypoślizgowych

Piła do płyt gipsowych 250 mm CROCOPLAC

0629

Do 18 mm grubości

Kółka ze stali nierdzewnej

Max. głębokość cięcia: 150 mm 

Przecinak do płyty gipsowo-kartonowej

150 mm

7 mm 1 3

2

250 mm

Rozwiązania do cięcia płyt gipsowo-kartonowych
PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

CENA:  60,00

CENA:  65,00

CENA:  141,00



Rozwiązania do cięcia płyt gipsowo-kartonowych
1631

Zapewnia szybkie i proste cięcie

Maksymalna długość: 62 cm

Idealne narzędzie do robienia nacięć i przecinania

• Działa z każdym typem noża użytkowego
• Podziałka w calach i milimetrach

Liniał do cięcia płyty gipsowo-kartonowej

0677

Doskonale nadaje się do robienia 
nacięć i otworów w płycie gipsowo
-kartonowej
Maksymalna średnica: 400 mm

• Łatwe cięcie jedną ręką
• Użyj młotka do wycięcia formy

Cyrkiel do wycinania w płycie gipsowo-kartonowej

Łączenie płyt gipsowo-kartonowych

700 mm

0667

Mini strug do płyt gipsowo-kartonowych

• Wymienne tarki

Mini strug do płyt gipsowo-kartonowych

145 mm

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

0647

do płyt gipsowo-kartonowych i drewna

3 pozycje pracy
• Wymienne tarki

Strug do płyt gipsowo-kartonowych i drewna

257 mm

Regulacja uchwytu Wymienne tarki

1

23

CENA:  127,00

CENA:  41,00

CENA:  69,60

CENA:  45,60



Mocne nożyce do blachy płaskiej
i profili stalowych
Grubośc blachy do 3mm

275  mm

0690

2 wymienne ostrza

Do wszystkich typów izolacji, 
np. styropian, poliuretan,
wełna mineralna, ogrzewanie 
podłogowe

Wersja wycinająca 

Łatwe unikanie mostów termicznych

• 2 ostrza ze stali nierdzewnej wycinają 
otwory szerokie i głębokie na 35 mm 
dla osłon o średnicy do 32 mm
• Szeroka podstawa zapewnia lepszą 
stabilność
• Czyste i precyzyjne cięcie o grubości:
40, 60, 80 i 100 mm
• Jedno ostrze 80 mm dołączone do 
zestawu + nowa, polietylenowa osłona 
na ostrze 1

Narzędzie tnące do izolacji CANALCUT

35 mm

Wełna szklana E.P.S.Styropian

Wersja do materiału zakrzywionego

Usuwanie materiału o zakrzywionej 
powierzchni

2

105 mm

1

2

35 mm

80 m
m

Rozwiązania izolacyjne

podłogi

do układania przewodów i
peszli w izolacji

ściany

Łatwe unikanie mostów termicznych

Cięcie profili

0101 Nożyce do profili stalowych

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

CENA:  273,60

CENA:  104,34



1615 Gilotyna do cięcia profili 50
Narzędzie do cięcia profili

0692

Wygładza pod kątem 22 – 45°  

• Ocynkowany stalowy korpus – 
zapewnia dużą wytrzymałość

Narożna wygładzarka do płyt gipsowo-kartonowych RAP-PLAC 

300 mm

45°

22°

Regulacja głębokości i kąta w czasie fazowania
Regulowany kąt
i głębokość

Działa w obie 
strony

Wymienne ostrza

0231

Łatwy w użyciu w miejscach trudno 
dostępnych
Kompaktowe rozmiary

• Powierzchnia mocowania: 20x20 mm
• Długość skoku: 20 mm

Zaciskarka do kołków mocujących SUPRA-FIX 

Średnica 4–8 mm
Pracuje 
w narożnikach

Długość skoku: 
20 mm 

180 mm

Narzędzia do kołków mocujących

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

Gilotyna do cięcia profili konstrukcyjnych stelaży pod płytę gipsowo-kartonową. 
Doskonale zastępuje nożyce do blachy i flex-a, tnąc profil bez naruszenia jego kształtu. 

• Czyste i szybkie cięcie bez uszkodzeń powierzchni
• Bez pyłu, bez hałasu
• Ostrze gilotyny nie wymaga ostrzenia
• Możliwość zastosowania do profili o różnym kształcie
• Tnie profile do regipsów numer 50
• Zalecana do profili: CD50; UW50; L50; T50
• Specjalna przystawka do profili T
• Wymiary: 60,5cm x 23,5cm

CENA:  400,00

CENA:  102,00

CENA:  91,00



0699

Używane do trzymania zaprawy przed aplikacją

Ergonomiczny i gładki neoprenowy uchwyt

Narzędzie wykonane z aluminium

max.szer 125mm
max wys.60mm

czyste i szybkie cięcie bez uszkodzeń powierzchni
bez pyły
bez hałasu
ostrze nie wymaga ostrzenia
specjalna przystawka do profili „T”

Falista powierzchnia dla lepszego 
utrzymania materiału na płycie

Aluminiowa paca do zaprawy 330 X 330 mm

330 mm

330 mm

Bardzo giętkie ostrze ze stali nierdzewnej
Ostrze szpacheli ustawiane pod kątem 45° 
Długa rękojeść  szpachelki

435 mm

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

Rozwiązania tynkarskie

Szpachla z długą rączką 180 mm1698

Szpachla z długą rączką 230 mm1661

CENA:  55,00

CENA:  57,00

CENA:  85,00

0658 Gilotynado profili aluminiowych MEGA CENA:  1800,00

Szpachla z długą rączką 100 mm1687
CENA:  40 ,00    



Pojemnik prostokątny wykonany 
ze stali nierdzewnej Pojemnik prostokątny 

wykonany z polipropylenu 

0666 Pojemnik ze stali nierdzewnej na zaprawę 0669 Pojemnik z polipropylenu na zaprawę

330 mm

75 mm

300 mm

85 mm

1691 Szpachla z bitem 125 mm

1692 Szpachla z bitem 150 mm

1694 Szpachla 250 mm

Szpachla do wszystkich powłok wykończeniowych

Bardzo giętkie ostrze ze stali nierdzewnej
W rękojeści szpachli utwardzony bit Philips

Bardzo giętkie ostrze ze stali nierdzewnej
Wygodny uchwyt z dociskiem

Szpachle prostokątne z elastycznym ostrzem ze stali nierdzewnej

200 mm

1693 Szpachla 200 mm

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

Zawiesie utrzymujące pojemnik z zaprawą PORTE BAC 

Pozwala zaoszczędzić czas

Regulowany do rozmiarów wszystkich 
rodzajów pojemników

Rozwiązania tynkarskie
1618 CENA:  50,00

CENA:  50,00 CENA:  17,20

CENA:  40,80

CENA:  44,40

CENA:  38,00

CENA:  44,00

1696 Szpachla 350 mm

1695 Szpachla 300 mm CENA:  45,00

CENA:  46,00

1690 Szpachla z bitem 100 mm CENA:  38,00



NARZĘDZIA PRZEMYSŁOWE

0113
Nożyce do blachy z wbudowanym ostrzem do ścinków metalu

• Przeznaczone specjalnie do blachy falistej

 Nożyce do blachy

Bez wypaczania 
materiału

Szerokość cięcia
2,7 mm

Nożyk do cięcia 
ścinków

Specjalnie do 
blachy falistej

Wymienne 
ostrze

275 mm

0101 - 0110
0113 0,6 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm

Stal 
nierdzewna

Stal 
galwanizowana,
cynk, arkusze
metalowe

Miedź,
mosiądz

PCV, 
podłogi 
winylowe, 
aluminium

Poliwęglan
Objętość
 cięcia

Ref.

Narzędzia tnące

0389

Szybkie i łatwe cięcie

Precyzyjne cięcie

Grubość blachy:
0,9 mm: stal nierdzewna
1,5 mm: stal galwanizowana
2 mm: aluminium

• Dostosowany do wszystkich wiertarek 14,4V i 2A
• Obsługa jedną ręką
• Działa również w pozycji obróconej

Wyrzynarka do blachy TURBO SHEAR

0387 Wyrzynarka do płyt włókninowo-cementowych 

Narzędzia tnące i wykrawające

225 mm

340 mm

0172
Szybkie i dokładne cięcie

Grubość blachy :
0,8 mm: stal nierdzewna
1,5 mm: stal galwanizowana, 
ocynkowana, arkusze metalowe, miedź, 
mosiądz 2 mm: PCV, podłogi winylowe, 
aluminium 2,5 mm: poliwęglan

• Nakładka do wiertarek do płaskiego lub 
falistego metalu i powierzchni PCV
• Minimum 3000 obr./min.
• Obrotowa matryca

Wyrzynarka do blachy NIBBLEX do wiertarek
150 mm

Ø 
6,5 mm

    • Zastosowanie do wiertarek akumulatorowych i sieciowych,
    • Szybkie, łatwe i precyzyjne cięcie,
    • Cięcie płyt włókninowo-cementowych o grubości 8mm
    • Cięcie płyt z łupków o grubości 7mm
    • Możliwość cięcia również w miejscach trudno dostępnych,
    • Działa również w pozycji obróconej.

Specyfikacja: 
długość: 340 mm; długość nakładki: 225 mm, waga: 1790 gram

CENA:  110,00

CENA:  477,00

CENA:  477,00

CENA:  250,00



ROZWIĄZANIA INSTALATORSKIE

0333 Gilotyna do listew drewnianych WOODCUT XL

0332

Do renowacji dachów

Do ciężkich prac

• Stosunek oporu do siły: 1 tona

Łom-Łapka do usuwania łat drewnianych LITUP

0875

Profesjonalne teleskopowe narzędzie 
do usuwania łat drewnianych

Teleskopowe ramię (550 – 940 mm)
Do ciężkich prac

• Wytrzymuje nacisk do 1 tony

Łom-Łapka teleskopowa do usuwania łat drewnianych LITUP2

500 mm

550 mm

740 mm

445 mm

160 mm

940 mm

Dokładne cięcie listew

Bezpieczny futerał

Bez hałasu i pyłu

• Długi uchwyt (445 mm) dla szybkiego 
i łatwego cięcia
• Doskonałe cięcie materiału do 42 mm 
grubości i 130 mm wysokości pod każdym
kątem między 45 a 90°

Ostrze wymienne 130 mm 
ze stali nierdzewnej

0715 Ostrze

0703

130 mm

Płyta

0328

• Wykonany z aluminium
• Podziałka od 15 do 40 mm

Przymiar do łat

400 mm

Narzędzia dekarskie

dobrze

żle

CENA:  152,00

CENA:  188,00

CENA:  70,00

CENA:  700,00



ROZWIĄZANIA INSTALATORSKIE

• Zastosowania: przemysł budowlany
• Może być stosowane do naprawy uszkodzonych prętów
• Bez odpadków
• 650 mm regulowana prowadnica może być umieszczona po lewej lub prawej stronie
• Nie powoduje iskrzenia – nie ma zagrożenia pożarowego – 
nie potrzeba żadnych specjalnych pozwoleń
• Pręty gwintowane M7 (średnica 7 mm) cięte w otworze o średnicy 10 mm: 
przydatne szczególnie dla monterów ciepłownictwa, wentylacji, klimatyzacji 
i urządzeń sanitarnych
• Maksymalna wytrzymałość stali: 60 kg/mm2  
• Nie może być używane do cięcia prętów gwintowanych ze stali nierdzewnej

Precyzyjne cięcie

Bez hałasu

Bez iskrzenia

10  mm    8  mm    7  mm   6  m m

0659 Gilotyna do prętów M6, M7, M8 i M10  RODCUT 
Narzędzia tnące

680 mm

23
5 

m
m

58

CENA:  1200,00



ROZWIĄZANIA INSTALATORSKIE

STOLARSTWO

0899

Łatwe i dokładne cięcie

Tnie także wzdłuż materiału

Ostrze nie wymaga ostrzenia

Tnie pod kątem 0 – 90°

Bez pyłu

Bez hałasu

• Tnie do 320 mm (proste cięcie) i 
210 mm (pod kątem)

VARIOCUT Narzędzie do cięcia sidingu

Wytrzymałe ostrze

Składana podstwa

Regulacja kąta

23
5 

m
m

420 mm

590 mm

320 mm

15 mm

Narzędzia do sidingu 

0897

Czyste cięcie bez uszkodzeń ciętej
powierzchni

Bez pyłów

Bez hałasu

Ostrze nie wymaga ostrzenia

3 sposoby cięcia
• Cięcie proste
• Cięcie pod kątem 0° to 90°.
• Cięcie wzdłużne
• Tnie płyty o grubości do 11mm
• Filcowe podkładki ochronne

LAMINOCUT Narzędzie do cięcia laminatu / MDF

610 mm

Narzędzia do laminatu/ MDF 

230 mm

90°

45°

CENA:  203,00

CENA:  690,00



30
 m

m

205 mm

175 mm

55 mm

Podkładki
ochronne

0880

Siła nacisku: 250 kg

• Zapewnia optymalne rozmieszczenie
i instalację drewnianej podłogi
• Przytrzymuje deski podczas schnięcia kleju

• Umożliwia ułożenie ostatniej deski
• Koło zapadkowe: 54 zęby wielkości 1,5 mm
• Maksymalne otwarcie: 67 mm, 
podkładki ochronne w zestawie

Zestaw dwóch docisków do paneli podłogowych KIK-BACK 

0872

Do ciężkich prac

Nylonowy blok do każdego młotka

Posiada łom
• Szeroka głowica do chwycenia większej 
powierzchni
• Spód narzędzia pokryty jest miękkim 
materiałem dla ochrony podłogi
• Wymienny nylonowy blok

Dobijak do podłóg laminowanych  SUPER TAK-TIK

1 32

63 mm

Wymienne końcówki nylonowe

520 mm

Rozwiązania do instalacji podłóg drewnianych i laminowanych

STOLARSTWO

0850

Czyste cięcie, bez pyłu: drewniane 
listwy przypodłogowe, deski 
podłogowe, panele, łaty drewniane, 
ościeżnice itp.

Doskonała jakość cięcia do 28 mm 
wysokości i 130 mm długości pod 
kątem 45-90°

• Długi uchwyt dla łatwego i szybkiego 
cięcia
• Idealne narzędzie do cięcia drewna 
europejskiego (dąb, buk), drewna 
amerykańskiego (wiśnia, sosna), 
paneli PCV i MDF

Gilotyna ukosowa z ostrzem 130 mm ostrzem CAMELEON 

cięcie pod kątem 45° to 90° 

235 m
m

420 mm

CENA:  173,00

CENA:  60,00

CENA:  270,00



OGRODZENIA

0484
Zestaw dwóch uniwersalnych 
napinaczy do siatki ogrodzeniowej 
do słupków o przekroju 
okrągłym i T-kształtnym

Instalacja wykonywana przez 
jedną osobę

• Napinacz utrzymuje siatkę 
w miejscu spinając ją

Zestaw dwóch uniwersalnych napinaczy do siatki ogrodowej

175 mm

Narzędzia do siatki ogrodzeniowej z drutu skręcanego

0404
Obcęgi kute ze stali węglowej
– bardzo wytrzymałe

• Twardość metalu: szczęki – 50-54 HRC
• Twardość metalu: ramiona – 35-40 HRC
• Do ciężkich prac
• Średnica cięcia: 3 mm

Obcęgi zbrojarskie

Narzędzia do siatki ogrodzeniowej zgrzewanej

0477 2w1 Zaciskarka i cęgi do drutu kolczastego

Praca wykonywana jedną ręką

• Klipsy ze  stali nierdzewnej i galwanizowanej

• Klipsy galwanizowane luzem pakowane po 1000 sztuk

180 mm

0466 Klipsy galwanizowane do drutu i siatek

CENA:  59,00

CENA:  52,00

CENA:  159,00

CENA:  99,00



szczypce z magazynkiem na 50 klipsów
kompatybilne z klipsami  0420, 0430, 0460

klipsy Omega 20 ocynk
opakowanie 1250szt

klipsy Omega 22 ocynk
opakowanie 1000szt

szczypce z magazynkiem na 50 klipsów
kompatybilne z klipsami  0419

0411  Zaciskarka szczypce TOP GRAF OMEGA 20/DELTA 22

OGRODZENIA
CENA:  120,00

0401  Zaciskarka  szczypce TSzOP GRAF 16 CENA:  115,00

0420  Klipsy omega 20 CENA:  34,60

0419  Klipsy omega 16 CENA:  28,70 0460  Klipsy Delta 22 CENA:  42,60

0430  Klipsy omega 20 CENA:  65,00

klipsy Omega 20 zielone
opakowanie 1000szt

klipsy Omega 20 ocynk
opakowanie 1000szt



SIEDZIBA GŁÓWNA
ul. Przemysłowa 12
73-110 Stargard
infolinia: 91 480 84 84
e-mail: ottensten@ott.pl

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY
Białystok
tel.: 605 071 524

STARGARD

TORUŃ

GDAŃSK

POZNAŃ

BIAŁYSTOK

WROCŁAW

KRAKÓW

CZĘSTOCHOWA

KATOWICE

LUBLIN

ŁÓDŹ

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY
Poznań
tel.: 605 073 284

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY
Kraków
tel.: 605 073 297

SALON FIRMOWY TORUŃ
ul. Łódzka 240
87-100 Toruń
tel.: 605 071 625
skleptorun@ott.pl

SALON FIRMOWY GDAŃSK
ul. Kołobrzeska 48e
80-394 Gdańsk
tel.: 605 071 434
sklepgdansk@ott.pl

SALON FIRMOWY ŁÓDŹ
ul. Organizacji WiN 8
91-825 Łódź
tel.: 605 071 296
skleplodz@ott.pl

SALON FIRMOWY CZĘSTOCHOWA
ul. Skłodowskiej Curie 1/15
42-217 Częstochowa
tel.: 605 071 541
sklepczestochowa@ott.pl

SALON FIRMOWY WROCŁAW
ul. Kosmonautów 222b
(wjazd od ul. Złotnickiej)
54-042 Wrocław
tel.: 605 071 445
sklepwroclaw@ott.pl

SALON FIRMOWY STARGARD
ul. Przemysłowa 12
73-110 Stargard
tel.: 605 071 546
sklepszczecin@ott.pl

SALON FIRMOWY LUBLIN
ul. Fulmana 7
20-497 Lublin
tel.: 609 537 237
skleplublin@ott.pl

SALON FIRMOWY KATOWICE
ul. Hallera 4
40-321 Katowice
tel.: 605 071 675
sklepkatowice@ott.pl


