
                                    

Střední odborné   učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302
 Seznam nářadí a pracovních  pomůcek  pro  obory SOU  školní rok 2013/2014

Truhlář
Truhlářské 
práce

Instalatér Zedník Aranžér Šití oděvů

Pila čepovka
Pila ocaska

Pila na kov – ruční Zednická lžíce Obyčejné plnící pero
Kaligrafické pero(plnící)

Nůžky krejčovské
(středně velké)

Sada dlát- 6 ks 
(6,8,10,12,16,25)
Kvalitní – ne  Čína

Kladivo 250 g Zednické kladivo Štětce ploché, 
Čísla : 3,5,7,10,12,18
(Kvalitní ne Čína)

Dětský kufřík nebo
krabici na vzorníky

Kleště štípací Posuvné měřítko
(šuplera)

Olovnice Štětce kulaté
Čísla : 
3,5,7,10,12,18
(Kvalitní ne Čína)

Krejčovský metr

Pilník půlkulatý Kleště kominované 
( kombinačky)

Vodováha Obyčejné tužky 
tvrdostí:2H,HB,2B,4B

Špendlíky

Rašple Kleště sika
(sikovky)

Štětka zednická Pravítko :
-plastové /papírnictví/50cm
-kovové/železářství/    50cm
ořezávátko, guma

Páradlo

Šroubovák  křížový 
PZ1
Šroubovák křížový PZ2

Ocelový dvoumetr
svinovací

Metr dřevěný Nůžky – kvalitní
1 x malé
1 x velké
(se špičkou)

Zbytky látek
 ( z vlastních zásob)

Hoblík (klopkař,hladík) Šroubovák
 (plochý ,křížový)

Tužka Vodové barvy obyčejné
Anilinové barvy
Tempery-12 barev
Tuš (sada 5 barev)

Vyšívací bavlnky

Metr  skládací Sekáč plochý Hladítko s plstí Náčrtníky A3( 4  ks)
Náčrtníky A4( 4  ks)
Barevné papíry (120 g A4, sada 
2x
10 ks čtvrtek A2

Jehly pro ruční šití a 
vyšívání

Kladivo ( 400 g) Pilový list na kov
  ( 10 ks)

Fartáč 
( dřevěné hladítko)

Fixy s hrotem CENTROPEN
(0,1;0,3; 0,5;0,7)

Kovový úhelník Důlčík Tvrdé desky A2 papírové na 
výkresy

Tužka č. 2 Hasák Řezák (malý, velký)
Klíče stranové - sada Skalpel na papír ( železářství)
Pilníky (kruhový, 
trojharnný,čtvercový, 
plochý)

Sešívačka kancelářská

Dětský kufřík střední velikosti 
( na pomůcky)

Nůžky na plech 
vystřihovací

Lepidlo CORES ( velké)
Lepidlo HErKULES

Ocelové pravítko 
300mm

Aranžérské kladívko

Rýsovací jehla Kleště štípací, kombinační
Špendlíky, silon,vlasec 
(30),oboustranná lepenka, 
kancelářská průhledná lepenka

Všechny obory : pravítko, trojúhelník, úhloměr, kružítko, šablona na písmo, tužka č.2 a 3
Obory : Truhlář, instalatér, tesařské a truhlářské práce,  zedník, pokrývačské práce, klempířské práce  - 
pracovní oděv a obuv
Sešity a knihy – stačí zakoupit až po zahájení školního roku ( po dohodě s učiteli)


