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        BORBET A black red lesklý                      BORBET A  briliantovo strieborný                BORBET VT mistral antrazit lesklý 
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        BORBET A black matný                              BORBET A  black blue lesklý                    BORBET VT krištálovo strieborný 
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     BORBET BY titan leštený matný                   BORBET Y krištálovo strieborný               BORBET AE mistral antrazit leštený 

     BORBET BY sterling strieborný                          BORBET Y candy red                                  BORBET XRT candy blue 
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   BORBET DY briliantovo strieborný             BBS SX Platinium strieborno leštený                         BBS SR himalaya grey 

     BORBET DY dark grey leštený                           BBS SX krištálovo čierny                            BBS SX briliantovo strieborný 
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         BORBET RB čierny leštený                         BORBET XRS čierny leštený                BORBET CWD krištálovo strieborný 

     BORBET RB Sterling strieborný                BORBET CWD čierny leštený lesklý            BORBET CWD mistral antrazit lešt.  
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         BORBET F2 graphite leštený                         BORBET V čierny lesklý                                BORBET Y titan matný 

     BORBET F2 krištálovo strieborný                   BORBET V krištálovo strieborný                        BORBET F čierny lesklý                                 
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PREHĽAD DISKOVÝCH ŠRÓBOV 

Diskové šróby jednodielne 
Jednodielne diskové šróby ponúkame so 60° kuželom, plochým alebo guľovým sedlom, rádiusom 12mm, 
13mm, a 14mm. 
 

Diskové šróby dvojdielne 
Dvojdielne diskové šróby ponúkame so 60° kuželom, plochým alebo guľovým sedlom, rádiusom 12mm, 
13mm, a 14mm. 
 

Štifty, obojstranné závitové štifty 
Štifty vieme dodať v rôznych vyrubovaných priemeroch, dĺžkach a závitoch. Smerodajný je originálny prie-
mer vyrubovania, počet zubov nie je až taký podstatný. Montáž by mala byť vykonaná odborne. 
Obojstranné závitové štifty slúžia na prestavbu upevnenia diskov z diskových šróbov na matice. 
 

Diskové matice 
Diskové matice ponúkame jedno alebo dvojdielne so 60° kuželom, plochým alebo guľovým sedlom, rádiu-
som  12mm, 13mm a 14mm. 
 

Zmena rozteče 
Diskové šróby a matice na zmenu rozteče v podstate vyhovujú dvojdielnym diskovým šróbom. 
Kvôli pohyblivému sedlu môže byť rozdiel adaptovaný medzi roztečov diskov a roztečov vozidla do 2,5mm. 
(napr. s 110/5 na 112/5). 
 

Ibolt šróby 
Dvojdielne diskové šróby s vnútorným šesťhranom  ponúkame so 60° kuželom, plochým alebo guľovým 
sedlom, rádiusom 12mm, 13mm, a 14mm. 
 
Pozor! 
Ak sú od výrobcu vozidiel príp.diskov používané dvojdielne šróby , je potrebné tieto nahradiť dvojdielnymi. 
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Kompletný program na www.podlozky.eu alebo u Vášho predajcu. 

PREHĽAD DISKOVÝCH ŠRÓBOV 
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Dostupné v rôznych závitoch, dľžkach a povrchov. 

PRE  BEZPROBLÉMOVÚ VÝMENU KOLIES ! 

Vedeli ste… 
nie je šrób ako šrób,  
len keď je šróbové 
sedlo tvarovo také 
isté ako v disku vyt-
vorené , dolieha 
šrób celoplošne  
a bude mať nutné  
trenie čo vedie  
k pevnému spoju.  
 V opačnom prípade 
dôjde k uvolneniu 
kolesa s následkom 
odpadnutia. 
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SYSTÉM 5  
Priechodový systém bez centrovania na strane disku 
 
Pri systéme 5 sa jedná o prechodový systém bez centrovania na strane disku.  Pri 
menších hrúbkach podložiek obvykle postačuje zostatkový náboj vozidla k vycentrovaniu. 
Do hrúbky 5mm môžeme použiť obvykle originálne upevňovacie materiáli.  Pri hrúbkach 
od 5mm je potrebné objednať nový upevňovací materiál. Prosím dbajte na to, aby ste 
uviedli aj prevedenie vašich súčasných skrutiek na kolesá (kužeľová alebo guľová dosa-
dacia plocha a dĺžka tela skrutky). 
 

 
SYSTÉM 2 
Priechodový systém s obojstraným centrovaním 
 
Systém 2 vedie kvôli obojstrannému centrovaniu k optimálnemu jazdnému správaniu a 
obmedzí neželané vibrácie volantu. Pri hrúbkach od 5mm je potrebné objednať nový 
upevňovací materiál. Prosím dbajte na to, aby ste uviedli aj prevedenie vašich súčasných 
skrutiek na kolesá (kužeľová alebo guľová dosadacia plocha a dĺžka tela skrutky). 
 

 
SYSTÉM 4  
Pevný zošróbovaný systém s dvoiitým centrovaním a šróbovým závitom 
 
Pevný zošróbovaný systém 4 bude upevnený s dodanými upevňovacími materialmi na 
vozidle. Následne môže byť koleso upevnené na distančnej podložke, pritom sa použijú 
pôvodné diskové šrobov.   
 

 
 

Rozširovacie podložky 



                                                       

Širka | rozteč   

    

5/100 57.1 5/112 57.1 5/112 66.5 5/130 71.5 5/120 72,5 5/120 74,1 5/112 66,6 5/112 66.6 

System5  

5mm  F2,F3,N1 29.00 € 29.00 €  - 29.00 € 29.00 € 29.00€ 29.00€ 29.00 € 

10mm F2,F3,N1 39.00 € 39.00 €  - 39.00 € 39.00 € - 46.00€ 42.00 € 

System2    

10mm F2,F3, 
N3,N4,P_ 

49.00 € 49.00 € 49.00 € 49.00 € 49.00 € 49.00€ 55.00€ 55.00 € 

15mm 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00€ 59.00€ 59.00 € 

20mm 
F2,F3 

59.00 € 59.00 € 59.00 € 59.00 € 59.00 € 59.00€ 65.00€ 65.00 € 

25mm 94.00 € 94.00 € -  95.00 € 95.00 € 101.00€ 89.00€ 89.00 € 

System4    

20mm F3,R_,S5 109.00 € 109.00 € 105.00 € 115.00 € 115.00 € 146.00€  115.00 € 

25mm 115.00 € 115.00 € 109.00 € 119.00 € 119.00 € 154.00€  119.00 € 
F2,F3 

30mm 119.00 € 119.00 € 115.00 € 125.00 € 125.00 € 162.00€  125.00 € 

► TOP kvalita ► Športový vzhľad bez širších diskov 

Kompletný program na  www.podlozky.eu 

MO ceny za pár podložky s DPH 
 



SYSTÉM 3 
Pevný zošrobovaný systém s dvojitým centrovaním a nalisovanými závitovými štiftami.  
 
Pevný zošrobovaný systém 3 bude upevnený s dodanými upevňovacími materiálmi na vozidle.  
Následne môže byť koleso upevnené na distančnej podložke,  
pritom sa použijú pôvodné diskové matice.   
 

 
 
Podmienky použitia: 
 
B1  Vybrania  na dosadacej ploche disku sú potrebné! Pri montáži eventuálne skrátiť originálne štifty/šroby! Priemer a hĺbku slepej diery  merať! 
B2 Vybrania (slepá diera) na dosadacej  ploche disku kvôli prečnievajúcej hlave matíc sú potrebné! 
F2  Ak sú k dispozícii, centrovacie štifty ráfika musia sa demontovať! 
F3  Ak sú k dispozícii  držiace skrutky pre náboj alebo bubny musia byť demontované! 
N1  Len pri vozidlách s nábojovým vodítkom o minimálnej hrúbke podložky plus 5mm  použítelný! Sledovať centrovanie diskov! 
N3  Nie  použitelný na všetkých vozidlách-diskoch, pretože vzhľadom k malej hrúbke podložky neprilieha k náboju diskov. Prípadne zmeniť náboj, 
alebo vyžaduje iné prevedenie podložiek ( skosené hore ). Dodržať centrovanie kolies! 
N4  Len pre vozidlá s vedeným nábojom  "menšia ako hrúbka podložky" použitelný! Pozrite si naše technické informácie! 
P1 V rôznych prevedeniach dostupný a nevyhnutný! Výška 45°-skosenie na centrovacom hrdle strany disku voliteľný  s 2 mm, 4,5 mm alebo 6,5 mm 
dostupný. Skontrolujte prosím pri montáži, že podložka prilieha celoplošne na náboj ako aj na disk. 
P7 Montovatelný len pri diskoch z úkosu (PHO) väčšie 1mm. 
P8 Montovatelný len pri diskoch z úkosu (PHO) väčšie 5mm. 
R2 Len pre vozidlá s diskovými  maticami  M12x1,5 použitelný, dodanie s diskovými maticami! 
R6 Dvojdielne originálne diskové skrutky s pevným poistným krúžkom, v systéme 4 prípadne nepoužitelné! (Zníženie nakrúcacej hĺbky kvôli bez kon-
tinuálneho závitu). Prosím V1415KU28V (Audi, Porsche, VW) pre OEM hliníkových diskov doobjednať! Pri doplnkových diskoch dodržať údaje 
výrobcu! 
R12 Originálne diskové šroby bez kontinuálneho závitového drieku, pre systém 4 prípadne nepoužitelné! (redukované nakrúcovacou hĺbkou) Prosím 
M1415KE28S pre OE - hlinikových diskov doobjednať! Pri doplnkových diskoch dodržať údaje výrobcu! 
R13 Dvojdielne originálne diskové skrutky pri systéme 4 prípadne nepoužitelné! ( redukovanie nakrúcacej hĺbky.) Prosím L1225FL35P (sériová dĺžka) 
doobjednať. Pri doplnkových kolesách dodržať údaje výrobcu. 
R16 Originálne diskové šróby pre systém 4 v 20mm prípadne nepoužitelné! Závit môže byť dlhý. Pri distančných  podložkách s hrúbkou 20mm  
maximálnu našrobovanú hĺbku 18mm neprekročit prípadne M1425KE25A doobjednať, keď prečnievajú originály šrobov, sú zároveň alebo väčšie než 

Rozširovacie podložky 



                                                  
širka  

rozteč   
  

5/108 63,4 5/114,3 67,1 

 System5 

5mm F2,F3,

N1  36.00€ 29.00€ 

10mm    

 System2  

10mm F2,F3, 
N3,N4,

P_ 
73.00€ 65.00€ 

15mm 79.00€ 78.00€ 

20mm F2,F3 86.00€ 92.00€ 

25mm   99.00€ 

 System3  

15mm F3,B1,

B2 
140.00€ 147.00€ 

20mm F2,F3,

B1  146.00€ 155.00€ 

25mm 153.00€ 162.00€ 

► TOP kvalita ► Športový vzhľad bez širších diskov 

Kompletný program na  www.podlozky.eu 

MO ceny za pár podložky s DPH 
 



Vymedzovacie krúžky  
 
Vymedzovacie krúžky sú stavané pre výplň medzeri medzi nábo-
jom kolesa a stredovým otvorom disku. Väčšina výrobca diskov 
vytvára elektrony s väčšou stredovou dierou na použitie pre viac 
typov aut. K takému disku sa kvôli presnote a centrovaniu kolesa 
na náboj vozidla dodávajú vymedzovacie krúžky. 
Sú dostupné v rôznych rozmerov z plastu alebo hliníka. 
 

plastové MOC s DPH 4,20/ks 

 

hliníkové MOC s DPH 8,90/ks 
 
 

VYCENTROVANIE KOLIES 

Vedeli ste… 
zdeformovaný alebo 

nesprávny rozmer 
vymedzovacieho 
krúžka vyvoláva 

vibrácie. 



BEZPEČNOSŤ KOLIES 

BLOCKY 

MOC s DPH 24,90/sada€ 
 

SICU 

MOC s DPH 24,90/sada 

€ 

BORBET 

MOC s DPH 54,90/sada 

Bezpečnostné  šroby 

Žiadna šanca pre zlodejov kolies. 
 
V posledných rokoch vzrástlo  kradnutie kolies na našich cestách. 
Viac ako 25 európskych výrobcov automobilov sa spolieha na viac ako 35 rokov skúseností tohto výrobku. 
SICUSTAR je elita medzi našimi zámkami kolies,  
Konkrétne sa jedná o zabezpečenie poskytujúce vysoký počet rôznych kľúčových kombinácií s otočnou časťou hlavy, 
vysokou tvrdosťou a povrchovou úpravou zinok-nikel s vysokou antikoróznou ochranou a najlepšou ochranou proti 
krádeži Vašich hliníkových kolies. 
Vďaka svojmu vysokému krútiacemu momentu cez 400N a jeho materiálu je otvorenie  zámku takmer nemožné! 

 400 kombinácií 

 Thatcham skúšané 

 S pohyblivou kružnicou 

 Krútiacia sila 400NM 

 Povrchová úprava pozinkované 

 Používané  pri mnohých prvový-
bavách 



Krytky diskov 
 
Ø 54mm               3,75 € 
Ø 55mm               3,75 € 
Ø 57mm               3,75 € 
Ø 60mm               3,75 € 
Ø 65mm               4,00 € 
Ø 67mm               4,00 € 
Ø 75mm               4,00 € 

MOC s DPH / ks 
 

Logá na kryt diskov 
 
Ø 55mm               7,- € 
Ø 60mm               7,- € 
Ø 65mm             7,90€  

MOC s DPH / sada (4ks) 

Šróbové krytky 

sada šróbových plastových 
krytiek 20ks so sťahovákom  
 
čierne                           8,90 € 
 
pochromované          17,90€ 

MOC s DPH / sada  
 

KOLESOVÉ PRÍSLUŠENSTVO 



TPMS RETROFIT Kit  
 
Tento doplnkový monitorovací systém 
tlaku v pneu od CUB informuje vodiča 
o tlaku a teplote v každej pneumatike 
- v reálnom čase.  

MOC s DPH 160,-€ / sada 

Podbehové rohy  
 
Na krytie kolesa so širšími 
pneumatikami alebo pri 
rozšírenom rozchode kolies. 
Chráni pred úderom kameňa a 
zabraňuje nadmernému 
znečisteniu striekajúcej vody. 
Produkt má športový vzhľad a 
je z flexibilného materiálu. 
Sada obsahuje 2ks.  
 

1 sada (2 ks ) MOC s DPH  24,90€ 

 

Kolesové tašky  
 
Štvordielna Radcover súprava 
umožňuje teraz ľahkú manipuláciu 
a šetrné uskladnenie v garáži. 
Kolesové tašky sú z odolného 
polyesteru a s pevného držadla. 
Praktické vonkajšie vrecká pre 
uloženie upevňovacích dielov 
kolies a okno pre štítkové 
označenie. Tašky sa môžu použiť 
pre kolesá s rozmerom od 14 do 
23“ pokryje takmer všetky disk-
pneu kombinácie. 
 

1 sada (4 ks ) MOC s DPH  25,90€ 

KOLESOVÉ PRÍSLUŠENSTVO 



TPMS Senzor  
 
Náhradný TPMS senzor kompletný s ventilom pre vozidlá so sériovým tpms 
systémom, skladom pre všetky typy vozidiel. 
Autorelearn pre vozidlá so samoučnou funkciou.   
Komunikuje s bežným TPMS diagnostickým prístrojom ako ATEQ, Alcar, 
VDO VT56, Bosch, Autel atd. 
 

 vhodný pre všetky disky 

 životnosť bateriek 5-8 rokov  ( podľa prevádzky) 

 možnosť aj s čiernym ventilom 
 

MOC s DPH 36,-/ks 

MONITOROVANIE TLAKU V PNEU 

Vedeli ste… 
Podľa EU legislatívy sú 
všetky nové vozidlá po 
1.11.2014  vybavené 
systémom pre monitoro-
vanie tlaku v pneu. V ta-
komto prípade, ked sú 
senzory v kolesách musia 
sa nainštalovať i do sezón-
nych kolies pre funkčnosť 
systému, inak bude vozidlo 
hlásiť chybu a vozidlá s 
takouto chybou sa berú  
pri STK a poisťovni ako  
nespôsobilé . 



Veľké skladové zásoby a celoslo-
venské pokrytie profesionálnych pre-
dajcov zaručí rýchle dodanie objedna-
ného tovaru. 
 

O NÁS ... 

Naše disky na Vašom vozidle  
 
Všetky nami ponúkané disky 
BORBET, BBS a MAGMA  sú  
typovo schválené Ministerstvom 
dopravy SR.   
To je ako „technický preukaz“ 
našich diskov. 
Na stránke Ministerstva dopravy 
je zoznam  všetkých 
schválených diskov .  
Na Slovensku sa ešte stále  
ponúkajú disky, ktoré nie sú 
schválené, avšak  používaním 
diskov na verejných  
komunikáciach, ktoré sú bez  
slovenského schválenie sa  
považuje vozidlo bez ohľadu  
na funkčnosť, ako nespôsobilé , 
STK alebo poisťovňa Vám  
môže znížiť alebo úplne  
zamietnuť  plnenie poistnej  
udalosti . 
 



HLINÍKOVÉ DISKY  PODLOŽKY 

   

   

   

DISKOVĚ ŠRÓBY  KOLESOVÈ PRÍSLUŠENSTVO  

   

   

   

MONITOROVANIE TLAKU V PNEU  BEZPEČNOSŤ KOLIES 

IMPRESSUM 
 

KÄPPLER DISKY a PNEU 
Zvolenská 91 | SK-98553 Mýtna | Slovakia  Tel.: +421 (0) 47 439 77 22  |  mob.: +421 (0) 905 606 603 

info@diskyapneu.sk  
 

  
www.diskyapneu.sk  |  www.tpms-sensor.de  |  www. podlozky.eu  |  www.vymedzovaciekruzky.sk  |  www.diskovesroby.sk 


