
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přinášíme oživení trhu s nářadím  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE C H N I KA P RO P OD LAH ÁŘE S 

TROJ E A N ÁŘAD Í 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vydání 1 3. 22  



 
R O L L  G m b H  |  O  F i r m ě   
 

 

 
Roll GmbH patří mezi přední firmy na produkci strojů a nářadí pro úpravu podlahových 
povrchů a nabízí svým profesionálním partnerům kompletní sortiment pro 
pokládku a úpravu potěru, stěrky, parket linolea, PVC a koberců. K tomu dále 
nabízí rozsáhlý sortiment různých podlahových profilů pro široký způsob 

použití. 

 

Roll GmbH je také rodina Roll a její angažovaný tým, působící na trhu s 

podlahářstvím již 30let.  Firmu založili Dieter a Rosmarie  Roll a za dobu 

existence této firmy bylo dosaženo několik milníků, jako např. Bullystripper 

(1980) nebo použití tvrdého kovu pro úpravu povrchu ve formě 

patentovaného systému Roll-Rotorscrapers (1983).  

 

„Chtěli bychom naše zákazníky nejen uspokojit, ale nadchnout“, říká jasně  

trojice sourozenců Beatrice, Stephan a André Roll.  Zákazníky chceme  

přesvědčit kvalitou výrobků a dobrým servisem; a právě toto dělá firmu Roll  

celosvětově úspěšnou.  
 

30 let ROLL GMBH  

Slavíme 30 let jubileum firmy, neboť tak je to psáno v dějinách!  
 

ROLL-STRIPPER  

Inovace výrobku roku, poprvé byl představen na BAU 2013. ROLL- 

STRIPPER  je novodobý objektový stroj, který byl vyvinut k odstranění  

extrémně přilepených podlahových povrchů.  Díky své kompaktnosti a  

enormně vysokému výkonu uzavírá   ROLL-STRIPPER  mezeru mezi  

kobercovým  stripperem se samočinným pohonem a velkým dosedacím  

stripperem. 



P ř e h l e d  r u b r i k   
 
 
 
ROLL Jednokotoučové stroje 03 - 13 
Jednokotoučové stroje, brusky na podlahy, příslušenství, brusivo pro jednokotoučové stroje  
 
 
Brusky na parkety 14 - 15 
Parketová bruska WOODY, brusivo pro parketovou brusku Woody, příslušenství  
 
 

ROLL ruční brusky 16 - 19 
Ruční brusky, diamantové brusky, brusky na dřevo, diamantové kotouče, PKD-kotouče, příslušenství  
 
 
Vysavače k profesionálnímu využití 20 - 21 
Vysavače, objektové vysavače, příslušenství  
 
 

ROLL-STRIPPER 22 - 23 
ROLL-STRIPPER, příslušenství  
 
 

Stripovací program 24 - 25 
Trhací svěrka, škrabky, špachtle, brusné kameny  
 

Frézovací stroje 26 
Sanační frézy, příslušenství  
 
 
Lino a PVC nářadí 27 - 35 
Bruska na spáry, řezáč pásů, ořezávač hran, Linocutter, hoblík na spáry, svařovací stroje, svařovací trysky, odřezávací nože, válce na lino  
 
 

Čepele 36 
Trapézové čepele, háčkové čepele, náhradní čepele pro řezače a škrabky  
 

Nože 37 
Nože pro podlaháře, nůž delfín, odlamovací nůž, univerzální nůž  
 
 

Nůžky 38 - 39 
Nůžky na koberce, univerzální nůžky, zahnuté nůžky, univerzální řezače  
 

Pokládka koberců 40 - 41 
Nákoleníky, kolenový napínač, konfekční přístroj, příslušenství k zažehlování, měděná páska  
 

Nářadí na parkety a lamináty 42 - 46 
Parketové dorážedlo, dorážecí deska, raznice laminátu, čistící ubrousky, špachtle, válce, brusivo  
 
 
Nářadí na pokládku 47 - 50 
Stěrky, hladítka, špachtle, vložky, odvzdušňovací válečky, hrotové nástavce  
 
 
Měřicí přístroje 51 - 52 
CCM-přístroj, měřiče vlhkosti, měřiče teploty, pravítka, schodová šablona  
 
 
Stroj na míchání míchadla 53 
Míchací stroj, míchadla  
 
 
Protiskluzné pásky 54 
Protiskluzné pásky, příslušenství  
 
 

Upevňovací technika 55 
Nástřikové lepidlo, montážní lepidlo, kartušová pistole, spony na spáry, hřebíčky  
 
 
Ochranné pomůcky 56 
Nákoleníky, ochranné masky  
 
 
Podložky pod koberce 57 
Protismykové podložky, krycí rouna  
 
 
Ochranné podložky na podlahu 58 
Polykarbonátové podložky  

 



Z á p i s k y   



J e d n o k o t o u č o v é  s t r o j e  R O L L   
 
 
 
 
 
 

M a d e  b y  R O L L   

Jednokotoučové stroje jako ucelený 

koncept pod značkou ROLL.  
 
 

U n i v e r z á l n í  p o u ž i t í   

Přes 25 speciálních talířů a příslušenství na různé  

podklady. 
 
 

Zesílené držadlo 

Profesionální oj stroje se 
širokým držadlem 
v uzavřené formě 
 
 
 
 

Kabel 

10 m světlý elektrický kabel 
odolný otěru 
 
 
 
 

Skříň kondenzátoru 

Lehce přístupná  
skříňka kondenzátoru 
 
 

Přidaná zásuvka 

Zásuvka pro připojení 
dalšího stroje 
(jen u RO-3000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolečka 

Velká transportní kola  
pro snadný transport 

 
 

Vysoká kvalita 

Stroje pro profesionály z vysoce kvalitních materiálů. 
 
 

Bro uše ní  be z prach u 

S inteligentním odsáváním z provenience firmy ROLL. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robustní oj 

Stabilní čtyřhranná oj z hliníku 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zástrčka 

Průmyslové provedení 
 

Transport 

Snadná demontáž oje 
 

Kloub oje 

Kloub oje jako pevná kovová konstrukce 
 
 

Kryt motoru 

Kovový kryt motoru 
 
 
Odsávání 

Připraveno pro odsávací systém ROLL 
k bezprašnému odsávání 
 
 
 
 
 

Skříň stroje 

Zesílená hliníková skříň 
 
 
Nárazová guma 

K zamezení poškození stroje při práci u stěny  
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J e d n o k o t o u č o v é  s t r o j e  R O L L   

 

 

Jednokotoučový stroj RO-3000 19.16150 66.363,-Kč  BS 

Oblast použití: univerzální použití na větší plochy a při dlouhodobém                         
používání, na všechny upravované podklady se speciálními talíři ROLL.       

Technická data: 
Výkon: 3000 Watt, 230 Volt 
Otáčky: 280 ot/min 
Hmotnost: 55,0 kg 
Pracovní šířka: 400 mm 

Připravené pro odsávací systém Roll 

Doporučujeme používat omezovač proudu 19.14925. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednokotoučový stroj RO-2200 19.16165     58.212,-Kč  BS 

Oblast použití: univerzální použití na větší plochy a při dlouhodobém                         
používání, na všechny upravované podklady se speciálními talíři ROLL. 

Technická data: 
Výkon: 2200 Watt, 230 Volt 
Otáčky: 195 ot/min 
Hmotnost: 48,0 kg 
Pracovní šířka: 400 mm 

Připravené pro odsávací systém Roll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednokotoučový stroj RO-1800 19.16100     37.438,- Kč  BS 

Oblast použití: univerzální použití na všechny upravované podklady                          
se speciálními talíři ROLL, stejně jako na čištění a ošetřování. 

Technická data: 
Výkon: 1800 Watt, 230 Volt 
Otáčky: 150 ot/min 
Hmotnost: 40,0 kg 
Pracovní šířka: 400 mm 

Připravené pro odsávací systém Roll  
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O d s á v a c í  s y s t é m  R O L L   

 

 

Odsávací systém ROLL 19.14210 10.712,-Kč * 

Universální odsávací systém, vhodný pro všechny stroje Roll pro 
absolutně bezprašnou práci! Odstraní prach na 100%.  

Montáž odsávacího zařízení na již připravený stroj; přes sací hadici včetně adaptéru 
je připojen vysavač např. 19.15056.  

Všechny stroje (RO-3000, RO-2200, RO-1800) jsou již pro odsávací systém  
připraveny. Lze použít i pro všechny stroje staršího provedení s motorem uprostřed.  
(na dotaz)  

Doporučujeme nechat odsávací systém namontovaný, také i při převozu.  

 

 

 

 

Držák "Smart" 54.00155 728,-Kč  

K přichycení odsávací hadice a imbusového klíče na tyč.  
 
 
 
 
 
 
 

Odsávací hadice  

S T-kusem a koncovkou připojitelnou k  
oddělovači nečistot ROLL a stavebnímu  
vysavači  
 
 
 

Odsávací koncovky  

Dvě odsávací koncovky, přes které lze 
připojit odsávací hadice  
 

Nosič  

Integrovaný nosič umožňuje snadné  
přenášení stroje  
 
 
Ochranná guma  

Tvrdá guma zabraňuje poškození při práci  
u stěny  
 

Odsávací prstenec s kartáčkem  

Pohyblivě uložený kovový prstenec uzavírá  
automaticky prostor mezi strojem a podlahou  
tak, aby neunikal prach.  

 

Oddělovač hrubých nečistot ROLL 19.15030 8.513,-Kč 

Maximalizuje efektivitu Vašeho průmyslového vysavače!  

Oddělovač filtruje 99% nečistot a špíny z nasávaného vzduchu, takže zůstane pouze 
asi 1 % nečistot, které se dostanou do vysavače. Tím se prodlouží trvanlivost filtru i 
samotného vysavače. Jednoduché zacházení a vysoká efektivita.  

+ chrání filtr vysavače  
+ zaručuje konstantní odsávání  
+ s vysoce kvalitními kolečky, včetně Stop-Fix brzdy  
+ včetně ochranné hrany  

Dodáváme včetně cyklonu, 60l kontejneru, podvozku, koncovky a hadice.  

Kovový kontejner 60l 80.10010 2.135,-Kč 

Uzavřený, s víkem, vyměnitelný při velkém množství nečistot.  
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P K D - s p e c i á l n í  t a l í ř e  p r o  j e d n o k o t o u č o v é  s t r o j e   

 

 

ROLL PKD-fréza "kruh" 19.14350 46.415,-Kč 

K odstranění hrubých nečistot jako např. zbytky elastických lepidel, filcu, bitumenu, 
lepidel na dlažbu a zbytků stěrky. K odfrézování nátěrů a vrstev sintru.  
K odstranění hlazených potěrů. 18 kg.  

6 x 2 PKD-břity s velmi vysokou životností. Pružně uložené.  
Hloubka záběru PKD-břitů je nastavitelná distanční destičkou.  

Sada PKD-segmentů "kruh" s 2 břity 19.14356 27.128,-Kč 

6 kusů včetně upínacích potřeb.  
 
 
 
 
 
 
 

Tvar břitu:  
1 /4 kružnice  

 

ROLL PKD-fréza "špice" 19.14360 46.415,-Kč 

K odstranění hrubých nečistot jako např. zbytky elastických lepidel, filcu, bitumenu, 
lepidel na dlažbu a zbytků stěrky. K odfrézování nátěrů. Opravdu bezproblémové 
řešení pro všechny úpravy podkladů, také na velké plochy. 1 8 kg.  

6 x 2 PKD-břity s velmi vysokou životností. Pružně uložené.  
Hloubka záběru PKD-břitů je nastavitelná distanční destičkou.  

Sada PKD-segmentů "špice" s 2 břity 19.14354 27.128,-Kč 

6 kusů včetně upínacích potřeb.  
 
 
 
 
 
 
 

Tvar břitu:  
1 /4 kruhu, hrot nahoru  

 

ROLL PKD-fréza "PRO" 19.14370 65.781,-Kč 

K odstranění hrubých nečistot jako např. zbytky elastických lepidel, filcu, bitumenu, 
lepidel na dlažbu a zbytků stěrky nebo celoplošně lité stěrky. K odfrézování nátěrů a 
vrstev sintru. K odstranění hlazených potěrů. Opravdu bezproblémové řešení pro 
všechny úpravy podkladů, také na velké plochy. 18 kg.  
 
 
6 x 2 PKD-břity s velmi vysokou životností. Pružně uložené.  
Hloubka záběru PKD-břitů je nastavitelná distanční destičkou.  

Sada PKD-segmentů "PRO" s 2 břity 19.14352 38.771,-Kč 

6 kusů včetně upínacích potřeb.  
 
 
 
 
 
 

Tvar břitu:  
1 /2 kružnice  

 

ROLL PKD-rotační talíř 19.14340 65.587,-Kč 

Na broušení cementově vázaných podkladů, stěrky, anhydritů, sintrových vrstev, 
nátěrů a nerovností např. zbytků omítky. Extrémní brusný efekt při velmi dlouhé 
životnosti PKD-drtě. 10mm vysoký. S 5 otočnými uloženými PKD-kotouči Ø 125mm na 
základním ocelovém talíři Ø 400mm, 13kg.  

PKD-rotační talíř je kompatibilní s dalším příslušenstvím multifunkčních talířů!  
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S p e c i á l n í  t a l í ř e  p r o  j e d n o k o t o u č o v é  s t r o j e   

 

 

ROLL Diamantový rotační talíř 19.14320 27.128,-Kč 

Určený pro tvrdé podklady - cementové podklady, stěrky, anhydrity, potěry,  
sintrové vrstvy a menší nerovnosti jako např. zbytky omítky apod.  
Velmi agresivní při dlouhé životnosti. Čím tvrdší podklad je, tím větší je efektivita  
brusného talíře. S 5 otočnými 2řadými diamantovými kotouči Ø 1 25mm, na ocelovém  
talíři, 12,5kg. 

Příslušenství viz str. 1 8.  

Diamantový talíř je kompatibilní s dalším příslušenstvím multifunkčních talířů!  

 

 

 

 

ROLL brusný & frézovací agregát 19.16600 73.698,-Kč 

Efektivní brusné médium na velké plochy při vysokém výkonu.  
3 brusné kotouče, převodované 3,6krát otáčkami motoru dosahují 
rychlosti až do 900 otáček za min. 26,5 kg.  

Vhodné pro jednokotoučové stroje RO-3000 a RO-2200.  
 
+ pro všechny diamantové a PKD-kotouče ze sortimentu ROLL  
+ vysoký plošný výkon  
+ rovnoměrné broušení  
+ vysoký pracovní výkon 
+ lehké vedení stroje  
+ ocelové planetové soukolí  

Dodání: brusný agregát bez příslušenství. Příslušenství viz str. 
18.  

 

 

 

ROLL Planfräser 19.14325 30.854,-Kč 

K odstranění měkkých zbytků jako například pryskyřice, lepidla, filcu, gumy a 
zbytků podlahové krytiny.  

Seškrabovací efekt! S 12 vně uloženými vyměnitelnými břitovými destičkami z  
tvrdokovu, uloženými, které seškrabují na spodní a vnější straně. 4krát použitelné - 
otočit a znovu použít! Ocelový talíř Ø 400mm, 18,5kg.  

Sada nožů z tvrdokovu pro ROLL Planfräser 19.14326 6.986,-Kč 

12 nožů z tvrdokovu včetně šroubů a imbusového klíče.  

 

 

 

 

ROLL Rotorscraper 19.14322 25.497,-Kč 

Roll-Rotorscraper - je úspěšný na trhu již od přihlášení patentu r. 1985 paralelně 
se svým následníkem-Planfräser 1914325.  

K odstranění lepidel a zbytků podlahových krytin. Seškrabovací efekt! S 6 noži z 
tvrdokovu, pružně uloženými, 4násobně použitelné - otočit a znovu použít!  
Základní ocelový talíř Ø 400mm, 14,5kg.  

Sada nožů z tvrdokovu pro ROLL Rotorscraper 19.14323 3.494,-Kč 

6 nožů z tvrdokovu včetně šroubů a imbusového klíče.  

 

 

ROLL rotační frézovací talíř 19.14327 30.660,-Kč 

K odfrézování zbytků stěrky, potěru a sintrových povrchů.  
Rozbíjecí efekt! Také zbytky podkladů budou rozbíjením  
stěrky společně odstraněny. 5 rotujících hrnků s 9 ložiskově  
uloženými frézovacími kolečky z tvrdokovu. 16,5kg.  

Rotační frézovací talíř je kompatibilní s dalším příslušenstvím multifunkčních talířů!  

Frézovací kolečka pro ROLL rotační frézovací talíř 19.14328 10867,-Kč 

Sada obsahuje 45 frézovacích koleček z tvrdokovu a 15 pružin, čepů a 
pojistných kroužků.  
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S p e c i á l n í  t a l í ř e  p r o  j e d n o k o t o u č o v é  s t r o j e   
 
 
 
Co je wolframkarbid? 

Hlavní složkou wolframkarbidu je tvrdokov (90 - 94 %).  
Wolframkarbid se vyznačuje vysokou tvrdostí a velmi vysokou  
otěruvzdorností při atraktivním poměru - cena - výkon.  
Kombinace použitých složek je velmi efektivní při přípravě podkladu.  

 

Talíř s 5 wolframkarbidovými kotouči zrnitost 14 19.17160 16.883,-Kč 

Na hrubé broušení tvrdých cementových podkladů. Na zbroušení 
zbytků barev, laků, izolací a nátěrů. Velmi agresivní brusný efekt 
díky otáčivým kotoučkům hmotnosti talíře - 15 kg.  
S 5 otáčivými kotoučky Ø 127 na základním ocelovém talíř Ø 400mm.  
 

Talíř s 5 wolframovými kotouči je kompatibilní s dalším příslušenstvím 
multifunkčních talířů!  

Wolframkarbidový kotouč KG 14 Ø 127mm 19.17165      1.671,-Kč 

 

Talíř s wolframkarbidovým prstencem zrnitost 14 19.17180 9.548,-Kč 

Na univerzální použití! Pro hrubé broušení na cementové a tvrdé podklady.  
Na zbroušení zbytků laků a nátěrů. K odstranění tenkých zbytků lepidel.  

Na zbroušení menších nerovností.  
Základní ocelový talíř Ø 400mm, 14 kg.  

 

 

 

 

 

 

Talíř s wolframkarbidovým prstencem zrnitost 10 19.17182 9.548,-Kč 

Pro hrubé broušení na cementové a tvrdé podklady a sintrové  
stěrkované povrchy. Na zbroušení zbytků nátěrů a tenkých vrstev lepidla.  
Na zdrsnění tvrdých podkladů. Na zbroušení menších nerovností.  

Základní ocelový talíř Ø 400mm, 14 kg.  

 

 

 

 

 

Talíř s wolframkarbidovým prstencem zrnitost 6 19.17181 9.548,-Kč 

Velmi hrubý. K odstranění zbytků lepidel např. bitumenová lepidla a filcový papír.  
K odstranění hrubých a elastických zbytků podlah. K odstranění lepidla na dlaždice a  
zbytků malty.  

Základní ocelový talíř Ø 400mm, 14 kg.  

 

 

 

 

 

Wolframkarbidový prstenec Ø 400mm KG 14 19.17185 4.968,-Kč 

Wolframkarbidový prstenec Ø 400mm KG 10 19.17188 4.968,-Kč 

Wolframkarbidový prstenec Ø 400mm KG   6                               19.17187 4.968,-Kč 

Dodání včetně šroubů a matic.  
 
 
 
 
 

Wolframkarbidový kotouč  

Na broušení stěrky, potěru, tenkých vrstev lepidla. K odstranění tenkých 
vrstev lepidla. Efektivnější než normální brusný kotouč. Oboustranný. 
Nasazuje se na brusný talíř 19.14211/12.  

KG 10 19.17125 2.796,-Kč 

KG 14 19.17130 2.601,-Kč 
KG 24 (potěr) 19.17135 2.601,-Kč 
KG 36 (stěrka) 19.17140 2.601,-Kč 
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S p e c i á l n í  t a l í ř e  p r o  j e d n o k o t o u č o v é  s t r o j e   
 
 
 
ROLL multifunkční talíř  

1 talíř se 4 možnostmi použití!  
Pro individuální svépomocné použití a doplnění podle přání!  

Na základní talíř lze podle libosti namontovat sadu příslušenství:   
 
. Wolframkarbidový kotouče 
. Diamantové kotouče 
. Frézovací hrnky 
. PKD-rotační hrnky 
 
U multifunkčního talíře je použit stejný vysoce kvalitní materiál, jako u známých 
speciálních talířů Roll, ale variabilní pro montáž svépomocí! Díky různým  
předvrtaným otvorům v talíři je možné svépomocí přímo na stavbě sady měnit. 
Každá sada je dodávána včetně nářadí a popisu.  

 

 

Základní ocelový talíř Ø 400mm 19.14010 8.034,-Kč 

Základní talíř včetně předvrtaných otvorů, jako unášecí kotouč k uchycení na stroj.     
K montáži svépomocí různých sad příslušenství. Bez nářadí.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sada wolframkarbidových kotoučů zrnitost 14 19.17167 8.540,-Kč 

5 kotoučů s drtí k uchycení na základní ocelový talíř Ø 400mm. 
Včetně nářadí a šroubů. Viz také 19.17160.  

 

 

 

 

 

 

Sada diamantových kotoučů 19.14324 18.242,-Kč 

5 diamantových kotoučů 125mm k uchycení na základní ocelový talíř Ø 400mm. 
Včetně nářadí a čepů. Viz také 19.14320.  

 

 

 

 

 

 

 

Sada PKD-rotačních hrnků 19.14342 57.437,-Kč 

5 PKD-rotačních hrnků 125mm k uchycení na základní ocelový talíř Ø 400mm. 
Včetně nářadí a čepů. Viz také 19.14340. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sada frézovacích hrnků 19.14329 21.734,-Kč 

5 frézovacích hrnků s 9 ložiskově uloženými frézovacími kolečky, k uchycení na 
základní ocelový talíř Ø 400mm. Včetně nářadí a šroubů. Viz také 19.14327. 
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S p e c i á l n í  t a l í ř e  p r o  j e d n o k o t o u č o v é  s t r o j e   

 

 

Talíř s diamantovými pady 400mm 19.14600 14.050,-Kč 

Na broušení a leštění kamene, granitu, mramoru a keramiky. Pro mokré i suché 
leštění! Se 4 otáčivými ložiskově uloženými kotouči 125mm se suchým zipem pro 
uchycení diamantových padů.  
Aluminiový základní talíř Ø 400mm, 5,5kg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diamantový pad Ø 125mm  

s hustou diamantovou strukturou, vysokou životností a vysokou flexibilitou.  
Také pro ROMO-125 stejně jako RO-125 se sadou na dřevo.  
Na kusy.  

KG 50 19.14605 449,-Kč 
KG 100 19.14610 449,-Kč 
KG 200 19.14615 449,-Kč 
KG 400 19.14620 449,-Kč 
KG 800 19.14625 449,-Kč 
KG 1500 19.14630 449,-Kč 
KG 3000 19.14635 449,-Kč 

 

Talíř s hrnkovými kartáči 19.14280 8.694,-Kč 

Univerzální použití, na okartáčování zbroušené krusty a betonových ploch. 
Také na kartáčování kovové podlahy a po šalování.  
S 5 drátěnými kartáči, drát 0,8 mm.  

Základní aluminiový talíř Ø 400mm, 7kg.  

Hrnkový kartáč Ø 80mm 19.14290 778,-Kč 

 

 

 

 

Kamenný brusný kotouč celoplošný 19.14308 7.335,-Kč 

K odstranění menších nerovností betonu, potěru a na přebroušení stěrky. 
Agresivní brusný efekt s výjimečným výsledkem. 

Aluminiový základní talíř Ø 400mm, 8,5kg. 

Brusný kámen Ø 400mm 19.14309 3.300,-Kč 

 

 

 

 

4kotoučový brusný talíř 19.14500 24.140,-Kč 

pro všechny druhy broušení dřeva, parket a korku.  
Určený pro renovační broušení a pro konečnou úpravu před lakováním.  
4 ložiskově uložené hlavy s kotoučky na suchý zip a měkkými podložkami  
otáčejícími se samočinně při rotaci stroje. Vysoce kvalitní materiál a vysoká vlastní 
hmotnost talíře garantují profesionální výsledek při vysokém výkonu.  

Na základním ocelovém talíři Ø 400mm, 21kg.  

Doporučujeme používat s odsávacím systémem Roll!  

Brusný kotouč na suchý zip Ø 1 50mm viz strana 46.  

 

 

Talíř na hlazení potěru 600mm 19.14183 5.435,-Kč 

K hlazení čerstvého betonu a potěru.  
Ocelový talíř 600mm s olemovaným okrajem, 10 kg.  
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S p e c i á l n í  t a l í ř e  p r o  j e d n o k o t o u č o v é  s t r o j e   

 

 

ROLL brusný talíř z aluminia Ø 380mm 19.14211 6.792,-Kč 

na unášení brusných kotoučů. S výměnným unášecím pryžovým dílem pro brusné 
kotouče. Včetně klíče a příchytných šroubů. 4,25 kg. 

ROLL brusný talíř z aluminia Ø 400mm 19.14212 6.831,-Kč 

na unášení brusných kotoučů. S výměnným unášecím pryžovým dílem pro brusné 
kotouče. Včetně klíče a příchytných šroubů. 4,5 kg. 

Unášecí pryžový díl 52.00391 1.010,-Kč 

Imbusový klíč 12mm 52.00394 150,-Kč 

Držák "Smart" 54.00155 728,-Kč BS 

Přírubový šroub M 25 52.00393 722,-Kč 
 
 

Brusné kotouče Ø 380mm  

pro jednokotoučové stroje. Oboustranné, nasazují se na brusný talíř 19.14211. 
Vysoce kvalitní provedení pro profesionály. Silicium-karbid na papíru s tkaninou.  
Balení á 10 ks.  

KG 16 19.14220 3.014,-Kč 
KG 24 19.14230 2.454,-Kč 
KG 30 19.14231 2.033,-Kč 
KG 40 19.14240 1.754,-Kč 
KG 60 19.14250 1.577,-Kč 
KG 80 19.14260 1.473,-Kč 
KG 100 19.14270 1.332,-Kč 
KG 120 19.14267 1.332,-Kč 
KG 150 19.14268 1.298,-Kč 
KG 180 19.14269 1.298,-Kč 
 

Brusné kotouče Ø 406mm  

pro jednokotoučové stroje. Oboustranné, nasazují se na brusný talíř 19.14211/12  
Vysoce kvalitní provedení pro profesionály. Silicium-karbid na papíru s tkaninou.  
Balení á 10 ks.  

KG 16 19.14271 3.224,-Kč 
KG 24 19.14272 2.839,-Kč 
KG 40 19.14273 1.860,-Kč 
KG 60 19.14274 1.718,-Kč 
KG 80 19.14275 1.509,-Kč 

 

 

Unášecí talíř padů Ø 380mm 19.15340 4.232,-Kč 

s výměnnou jehlovou deskou k unášení padů.  

Náhradní jehlová deska 52.00389 1.212,-Kč 

400mm pro unášecí talíř 19.15340.  
 
 
 
 
 
 
 

Super-pady 20mm Ø 406mm  

Nasazují se na talíř 19.15340.  
Od „černého“ po „bílý“ klesající tvrdost. Balení á 5 ks.  

Černý na hrubé čištění, ne na dřevo a mramor 19.15350 870,-Kč 
Zelený na čištění silně znečištěných ploch (základní čištění) 19.15360 870,-Kč 
Červený     na střední čištění, na choulostivé povrchy 19.15370 870,-Kč 
Béžový       na voskování, leštění, pro jemné čištění 19.15380 870,-Kč 
Bílý na leštění 19.15390 870,-Kč 

 
  
 
 

Normál-pady 8mm Ø 406mm 

Nasazují se na talíř 19.15340. 
Od „černého“ po „bílý“ klesající tvrdost. Balení á 10 ks. 

Černý na hrubé čištění, ne na dřevo a mramor 19.15351 722,-Kč 
Zelený na čištění silně znečištěných ploch (základní čištění) 19.15361 722,-Kč 
Červený     na střední čištění, na choulostivé povrchy 19.15371 722,-Kč 
Béžový       na voskování, leštění, pro jemné čištění 19.15381 722,-Kč 
Bílý na leštění 19.15391 722,-Kč 
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S p e c i á l n í  t a l í ř e  p r o  j e d n o k o t o u č o v é  s t r o j e   
 
 
 

Brusná mřížka Ø 406mm 

Nasazuje se na pad s unášecím talířem. 
Balení á 10 ks. 

KG 60 19.15400 1.250,-Kč 
KG 80 19.15410 1.250,-Kč 
KG 100 19.15420 1.250,-Kč 
KG 120 19.15430 1.250,-Kč 
KG 150 19.15435 1.250,-Kč 
KG 180 19.15440 1.250,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 

Superfiniš pad Ø 406mm  

Nasazuje se na pad s unášecím talířem. Balení á 10 ks.  
Pro poslední jemné broušení pro perfektní výsledek na všechny dřevěné podlahy a 
Parket s parketovou bruskou WOODY a všemi jednokotoučovými stroji.  

Patentové složení - díky celoplošné perforaci je efektivní odsávání a je zabráněno 
přisátí pad-kotouče. Je tak zvýšen účinek a doba broušení.  

 

KG 60 19.15510 2.456,-Kč 
KG 80 19.15515 2.456,-Kč 
KG 100 19.15520 2.456,-Kč 
KG 120 19.15525 2.456,-Kč 
KG 150 19.15530 2.456,-Kč 

 

 

 

 

Vlněný pad Ø 410mm 19.15550 2.130,-Kč 

Ne abrasivní. K odsátí nebo odstranění zbytků oleje a vosku. 
Silný 5mm. Balení á 10 ks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozběhový omezovač proudu při zapínání 19.14925 4.732,-Kč BS 

Bezúdržbový, s dlouhou životností. Vhodné řešení zabezpečení a tím i zamezení 
přerušení pracovního procesu!  
 
Plynulý rozběh zaručuje větší jištění a zaručuje šetrnější práci se strojem.  
Do 3500 W.  

 

 

 

 

 

 

Průmyslový prodlužovací kabel 10m 82.00110 3.388,-Kč BS 

Průmyslové provedení pro stavební využití 3x2,5mm² 

+ polyuretanový obal 
+ nepraská, odolný vůči otěru, řezu 
+ vydrží maximální zatížení 
+ pevný, houževnatý 
+ vysoce flexibilní do -40°C 
+ odolný proti vlivům počasí 
+ odolný proti chemikáliím 
+ bez halogenů a silikonu 
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S p e c i á l n í  t a l í ř e  p r o  j e d n o k o t o u č o v é  s t r o j e   

 

 

Brusný kartáč 400mm šedivý 19.15305 7.861,-Kč 

Na čištění silně znečištěných průmyslových podlah. 
Nylonové vlákno s brusnými částicemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubý kartáč bílý, tvrdý 400mm 19.15310 3.766,-Kč 

Univerzální čistící kartáč pro obchody, vstupní haly apod.  
Na dlaždice a na umělé povrchy. Polypropylénové vlákno 0,7mm.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartáč hnědý 400mm (Union) 19.15330 3.960,-Kč 

K leštění a voskování, napouštění emulzí apod., stejně jako nanášení leštidla. 
Na čištění umělých povrchů a k drhnutí dlaždic. Přírodní štětiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartáč na šamponování bílý, měkký 400mm 19.15320 3.766,-Kč 

K šamponování umělých povrchů, kamene a koberců s krátkým vlasem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádrž na kapalinu pro jednokotoučové stroje 53.80120 5.123,-Kč 

Pro jednokotoučové stroje RO-1800.  

Montuje se na oj stroje, pro přívod čistícího roztoku nebo emulze při práci. 

Obsah nádržky je až 12 l roztoku.  
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B r u s k a  n a  p a r k e t y  W o o d y   

 
 
 

•  e x c e l e n t n í  b r u s n ý  e f e k t   
 

•  v y s o k ý  b r u s n ý  e f e k t   
 

•  j e d n o d u c h é  o v l á d á n í   
 

•  b e z p r a š n é  b r o u š e n í   
 

•  3 0 %  ú s p o r a  č a s u !   
 
 
 

N o v é :    n y n í  t a k é  p r o   

úpravu po dk ladu  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednoduché ovládání  

Ovládání jako u jednokotoučového stroje  
Není nutné dodržovat směr broušení  
 
 
 
 

Stabilní vodící rukojeť  

Profesionální oj se širokou rukojetí v uzavřené 
formě, čtyřhranná roura z aluminia a kloub oje z 
vysoce pevné ocelové konstrukce  
 
 
 
 
Silný výkon  

3000 Watt silný výkon a 94 kg hmotnost stroje 
zaručují vysoký výkon stroje  
 
 
 
 
 
 
 

Ložisková kolečka  

K nastavení tlaku broušení a pro jednoduché  
ovládání stroje. Pro transport se používají  
společně dodávaná transportní kolečka  
 
 

Způsob práce  

Díky 3kotoučovému brusnému agregátu není 
třeba mnoho kroků broušení  
 
 
 

Bezprašná práce  

S integrovaným odsávacím systémem a s  
použitím externího průmyslového vysavače je 
odsáván prach beze zbytků  
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B r u s k a  n a  p a r k e t y  W o o d y   

 

 

Bruska na parkety WOODY 24.70100 5.690,00 € 

Profesionální bruska na dřevo s vertikálním broušením,  
to je broušení budoucnosti, nahradí pásovou brusku!  

S bruskou na parkety Woody je zaručena efektivní práce, při vysokém výkonu a  
excelentním výsledku od hrubého broušení až po konečnou úpravu. Používá se na 
dřevo, parkety a korek. Na odstranění laků a na vyrovnání nerovností.  

Technická data:  
Výkon motoru: 3000 Watt, 230 Volt 
Brusný talíř Ø: 3x140mm 
Otáčky: 800 ot/min 
Pracovní šířka: 450mm 
Hmotnost: 94kg 

Dodávka včetně 6 nosných talířů Ø 140mm pro kotouče na suchý zip, odsáváním pro  
průmyslové vysavače, sací hadicí a koncovkami, transportními kolečky a ložiskovými  
kolečky.  

Brusný talíř Ø 140mm pro WOODY 53.00300 1.655,-Kč 

Včetně suchého zipu 

Nosný talíř padů Ø 430mm pro WOODY 24.70120 5.589,-Kč 
 
 

Kotouče na suchý zip zirkon  Ø 140mm 

pro parketovou brusku Woody. Vysoce kvalitní výrobek pro profesionály. 
Zirkonový korund a pryskyřicové pojivo. Balení á 30 ks. 
KG 24 53.14024 2.205,-Kč 
KG 36 53.14036 1.907,-Kč 
KG 40 53.14040 1.764,-Kč 
KG 60 53.14060 1.484,-Kč 
KG 80 53.14080 1.466,-Kč 
KG 100 53.14100 1.341,-Kč 
 

Superfiniš pad Ø 140mm 

Pro perfektní výsledek při posledním broušení všech dřevěných podlah a 
parket s parketovou bruskou WOODY. Balení á 30 ks. 
KG 40 53.15040 1.410,-Kč 
KG 60 53.15060 1.410,-Kč 
KG 80 53.15080 1.410,-Kč 
KG 100 53.15100 1.410,-Kč 
KG 120 53.15120 1.410,-Kč 
KG 150 53.15150 1.410,-Kč 
KG 180 53.15180 1.410,-Kč 

 

Wolframkarbidový hrnek Ø 140mm KG 36 pro WOODY 24.70130 4.659,-Kč 

Se svorkovými úchyty. K odstranění starých zbytků barev, laků a pryskyřice, 
stejně jako k vyrovnávání nerovností na parketách.  

 
 
 
 

Nové: nyní také pro Agregát pro přípravu podkladu pro WOODY 24.71000 51.486,-Kč BS 
přípravu podkladu  

S vysoce kvalitním rychloupínáním v kovovém provedení  

 

 

 

 

Diamantový hrnek 1 40mm pro Woody 24.71010 5.435,-Kč 

S rychloupínáním v kovovém provedení  

 

 

 

PKD-frézovací hrnek 1 40mm pro Woody 24.71020 7.375,-Kč 

S rychloupínáním v kovovém provedení  

 

 

 

SUPER-PKD-frézovací hrnek 140mm pro Woody 24.71030 9.315,-Kč 
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R O L L  r u č n í  b r u s k y  
 
 
 
 

Bezprašná práce 

S integrovaným odsáváním a s externě 
připojeným průmyslovým vysavačem je 
vysáván brusný prach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výkonem silný motor 

 
 
 
 

Regulace otáček 

Regulovatelné optimální otáčky pro různé 
příležitosti  

S protiprašnou izolací motoru a s ochranou proti  
přetížení pro dlouhou životnost, v kompaktní  
skořepině  

 

Inteligentní odsávání  

Výškově nastavitelný a otočný odsávací kryt pro  
různé výšky brusných kotoučů a pro komfortní  
broušení podél stěny 

 
 

Zesílené převody 

Spolehlivé a robustní díky zdvojeným ložiskům  
poháněné hřídele a optimálním převodovým 
dílům 

 
 
 

Sklopná část krytu s uchycením na magnet  

Zavřený: pro bezprašné používání 
Otevřený: pro práci u stěny 

 
 

Podvozek s kolečky 

Výškově nastavitelný pro příjemnější práci a k 
nastavení pracovního úhlu (dodání pro ROMO, 
brusná sada na dřevo, podvozek)  

 
 

M a d e  i n  G e r m a n y   

Značkový výrobek firmy Roll.  
 
 

Víceúčelový stroj   

Univerzální použití ruční brusky, k dispozici je velké množství příslušenství - 

na opravu potěru, stěrky a dřeva. K dostání je v průměrech kotoučů 125mm a  

180mm.  
 
 

Vysoká kvalita  

Vysoce kvalitní stavební díly jako např. kovový odsávací kryt a průmyslový motor dělají 

stroj spolehlivý a robustní (při správném zacházení).  
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R O L L  r u č n í  b r u s k y   

 

 

Ruční bruska RO-125 19.14780    18.525,-Kč BS 

Použití: univerzální použití, ideální na okraje a schody.  
Na všechny podklady s odpovídajícím příslušenstvím.  
Včetně koncovky na připojení stavebního vysavače.  

Technická data:  
Výkon motoru: 1530 Watt, 230 Volt 
Otáčky: 3400 - 8000 ot/min regulovatelné 
Hmotnost: 4,5kg 
Pracovní šířka: 125mm 
 
Včetně vysoce kvalitního dvouřadého diamantového kotouče 125mm. 
Dodáváno v kovovém kufru.  
 

 

Bruska na schody a okraje ROMO-125 24.70300   19.482,-Kč BS 

Použití: na broušení dřeva, parket a korku. 
Ideální na okraje a na schody  

Včetně koncovky na připojení stavebního vysavače. 

Technická data:  
Výkon motoru: 1530 Watt, 230 Volt 
Otáčky: 3400 - 8000 ot/min regulovatelné 
Hmotnost: 4,7kg 
Pracovní šířka: 125mm 

Dodání včetně talíře na suchý zip Ø 125mm s měkkou podložkou pro brusný talíř, 
stejně jako podstavec s 2 výškově nastavitelnými kolečky.  
Dodáváno v kovovém kufru.  
 

 

 

Ruční bruska RO-180 19.14840   22.691,-Kč  BS 

Použití: univerzální použití, ideální na okraje a schody. Na všechny 
podklady s odpovídajícím příslušenstvím.  

Včetně koncovky na připojení stavebního vysavače. 

Technická data:  
Výkon motoru: 2200 Watt, 230 Volt 
Otáčky: 1500 - 5600 ot/min regulovatelné 
Hmotnost: 9,5kg 
Pracovní šířka: 180mm 

Včetně vysoce kvalitního dvouřadého diamantového kotouče 180 mm. 
Dodáváno v kovovém kufru. 
 

 

Bruska na okraje ROMO-180 24.70200   23.855,-Kč  BS 

Použití: na broušení dřeva, parket a korku. 
Včetně koncovky na připojení stavebního vysavače. 

Technická data: 
Výkon motoru: 2200 Watt, 230 Volt 
Otáčky: 1500 - 5600 ot/min regulovatelné 
Hmotnost: 11,5kg 
Pracovní šířka: 180mm 

Dodání včetně talíře na suchý zip Ø 180mm s měkkou podložkou pro brusný talíř, 
stejně jako podstavec s 2 výškově nastavitelnými kolečky.  
Dodáváno v kovovém kufru.  

 

 

Brusná sada pro RO-125 24.70400 4.425,-Kč 

Použití jako u brusky na okraje.  Sada na dřevo obsahuje: brusný talíř se suchým 
zipem Ø 125mm s měkkou podložkou pro kotouče na suchý zip, (alternativně pro 
děrované brusné kotouče), stejně jako podvozek se 2 nastavitelnými kolečky.  

Podvozek pro RO-125 24.70410 2.679,-Kč 

Viz výrobek 24.70400, ale bez brusného talíře.  

 

 

Brusná sada pro RO-180 24.70250 5.822,-Kč 

Použití jako u brusky na okraje. Sada na dřevo obsahuje: brusný talíř se suchým 
zipem Ø 180mm s měkkou podložkou pro kotouče na suchý zip, stejně jako 
podvozek se 2 nastavitelnými kolečky.  

Podvozek pro RO-180 24.70260 3.960,-Kč 

Viz výrobek 24.70250, ale bez brusného talíře.  
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R O L L  r u č n í  b r u s k y   

 

 

Diamantový kotouč Ø 125mm "dvouřadý" 19.14321 3.417,-Kč 

dvouřadý s vysokým podílem diamantu.  

 

Diamantový kotouč Ø 180mm "dvouřadý" 19.14802 4.425,-Kč 

dvouřadý s vysokým podílem diamantu.  

Na odstranění cementově vázaných materiálů. 
Ne pro zbytky lepidel.  

 

 

Diamantový kotouč Ø 125mm "Turbo" 17.16461 4.851,-Kč 

Na odstranění zbytků podkladů a tenkých vrstev lepidla. 
Na broušení betonu.  

 

Diamantový kotouč Ø 180mm "Turbo" 19.14808 6.288,-Kč 

Na odstranění zbytků podkladů a tenkých vrstev lepidla. 
Na broušení betonu.  

 

 

Diamantový kotouč Ø 125mm "zlatý" 17.16463 5.395,-Kč 

S 6 ostrými hranami, háčkovitě formovanými, s vysokým podílem diamantu.  
Premium zlatá kvalita! Na broušení betonu, potěru a stěrky. Na odstranění 
zbytků podkladů a tenkých vrstev lepidla.  

 

 

 

 

 

 

PKD-top-kotouč Ø 125mm  PKD 6 "kulatý" 17.16466 10.053,-Kč 

Se 6 polykrystalickými diamantovými břity (PKD). K odstranění 
elastických lepidel, hrubých zbytků a nánosů všeho druhu. 
Dlouhá životnost při agresivním broušení.  

 

PKD-top-kotouč Ø 180mm  PKD 9 "kulatý" 19.14805 12.071,-Kč 

S 9 polykrystalickými diamantovými břity (PKD). K odstranění 
elastických lepidel, hrubých zbytků a nánosů všeho druhu. 
Dlouhá životnost při agresivním broušení.  
 

Forma břitu:  
1 /4 kruhu  

 

PKD-top-kotouč Ø 125mm PKD 5 "špičatý" 17.16467 10.053,-Kč 

S 5 polykrystalickými diamantovými špicemi (PKD). Na agresivní odbroušení velmi  
hrubých zbytků jako jsou lepidla, filcový papír, nánosů apod. s vysokým zářezem.  

Díky špici PKD je použití výjimečně agresivní.  
 
 
 
 
 
 

Forma špice:  
1 /4 kruhu, špička nahoru  

 

PKD-top-kotouč Ø 125mm "PRO" 17.16485 13.002,-Kč 

Se 3 polykrystalickými diamantovými břity (PKD) a PKD-opěrnými prvky.  
K odstranění silných podlahových nánosů, silných zbytků lepidla a zbytků laku 
(jako např. epoxidy, polyuretan a akrylát).  

PKD-opěrné prvky zamezují hlubšímu broušení kotouče.  

Dlouhá životnost díky velmi vysokému podílu PKD!  

PKD-top-kotouč Ø 1 80mm "PRO" 19.14803 16.688,-Kč 

Se 4 polykrystalickými diamantovými břity (PKD) a PKD-opěrnými prvky. 
K odstranění silných podlahových nánosů, silných zbytků lepidla a zbytků laku 

Tvar břitu: 
(jako např. epoxidy, polyuretan a akrylát). 

1 /2 kružnice 
PKD-opěrné prvky zamezují hlubšímu broušení kotouče. 
Dlouhá životnost díky velmi vysokému podílu PKD! 
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R O L L  r u č n í  b r u s k y   

 

 

PKD-hrnkový kotouč Ø 125mm 6 "kužel" 17.16480 12.770,-Kč 

K odstranění silných podlahových nánosů, silných zbytků lepidla, potěru, 
zbytků laku (jako např. epoxidy, polyuretan a akrylát), betonu, asfaltu a 
tvrdých podlahových zrn.  

Se 6 kuželovitými segmenty, 10mm vysokými. PKD-drť je segmentově vázaná a  
umožňuje tak rychlý řezný výsledek stejně jako dlouhou životnost kotouče.  

 

 

PKD-hrnkový kotouč Ø 180mm 9 "kužel" 19.14809 15.486,-Kč 

K odstranění silných podlahových nánosů, silných zbytků lepidla, potěru, 
zbytků laku (jako např. epoxidy, polyuretan a akrylát), betonu, asfaltu a 
tvrdých podlahových zrn.  

S 9 kuželovitými segmenty. PKD-drť je segmentově vázaná a umožňuje tak rychlý 
řezný výsledek stejně jako dlouhou životnost kotouče.  

 

 

HM-frézka Ø 125mm 17.16477 10.053,-Kč 

se 16 VHM-frézovacími kolečky.  

K odstranění hrubých zbytků, na měkké omítky a zbytky lepidla, 
kdy je třeba čistší a hladší podklad.  

 

 

HM-frézka Ø 180mm 19.14825 15.486,-Kč 

se 24 VHM-frézovacími kolečky.  

K odstranění hrubých zbytků, na měkké omítky a zbytky lepidla, 
kdy je třeba čistší a hladší podklad.  

 

 

Wolframkarbidový hrnek Ø 125mm KG 14 17.16470 1.242,-Kč 

Na zbroušení zbytků barev a nátěrů.  
Odstraňuje dobře také zbytky lepidel.  

 

 

 

 

 

 

Talíř na suchý zip Ø 125mm s měkkou podložkou 27.00394 1.815,-Kč 

Pro ruční brusku RO-125 | ROMO-125 a úhlovou brusku. 
Nasazují se brusné kotouč na suchý zip 125mm.  

Včetně matice M14  

Brusné kotouče pro ROMO-125 viz strana 46  

 

 

 

 

Talíř na suchý zip  Ø 180mm s měkkou podložkou 27.00945 1.937,-Kč 

Pro ruční brusku RO-180 | ROMO-180 a úhlovou brusku. 
Nasazují se brusné kotouč na suchý zip 180mm.  

Brusné kotouče pro ROMO-180 viz strana 45  
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V y s a v a č e  k  p r o f e s i o n á l n í m u  p o u ž i t í   

 

 

Stavební vysavač 1400 19.15015   21.216,-Kč BS  

Inovovaný stavební vysavač pro velké množství prachu, také pro jemný prach. 
Výjimečně lehký na přenášení, vysavač je možný rozdělit na 2 díly.  

Díky „samočistícímu systému" lze vysát velké množství prachu bez zbytečného 
ručního čištění filtru.  

Druhý filtr v motoru dodatečně čistí a garantuje tak dlouhou životnost.  

Včetně výškově nastavitelné objektové hubice 45cm, sací hadice a roury. 

Technická data:  
Výkon motoru: 1400 Watt, 230 Volt 
Množství vzduchu: 200 m³/h 
Objem: 35 l 
Hmotnost: 25kg 
Rozměry: 590x640x390mm 

 

HEPA filtr pro stavební vysavač 1400 86.10450 2.911,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi-kotouč pro stavební vysavač 1400 19.15016 5.552,-Kč 

Na zvětšení objemu  

 

 

 

 

 

 

Stavební vysavač 1800 19.15055  32.273,- Kč BS 

Stavební vysavač pro extrémní použití ve stavebnictví.  
Lehký, kompaktní konstrukce, efektivní výkon. S integrovaným optickým ukazatelem  
čištění filtru. Efektivní systém čištění filtru „Air Pulse Systém“, tzn. střední podtlak a  
impuls stlačeného vzduchu vysoce efektivně čistí a zaručuje tak vysokou filtrační  
trvanlivost.Podlevolbylzevysátýazaručujetakvysokoufiltračnítrvanlivost.  

Podle volby lze vysátý prach shromažďovat v nádobě nebo plastikových sáčcích.  
Včetně zabudované elektrické zásuvky s automatickým vypínačem k pohodlnému  
připojení elektropřístroje k vysavači. Včetně vysoce kvalitní podlahové sací hubice,  
sací hadice 5 m, sací roury a 5 plastových sáčků. Mikrofiltr vyhovuje nejvyšší možné  
evropské třídě H a vyhovuje normě DIN EN 60335. Včetně držadla:  

Technická data:  
Výkon motoru: 1400 Watt, 230 Volt 
Množství vzduchu: 190 m³/h 
Podtlak: 24 kPa 
Plastové sáčky/obsah: 20 l 
Hmotnost: 10kg 
Plocha jemného filtru: 1,5m  ̨
Plocha mikrofiltru: 0,85m  ̨
Účinnost jemného filtru: 99,9% 
Účinnost mikrofiltru: 99,995% (H-schváleno) 
Rozměry: 740x380x380mm 
Sací hadice: 5m, Ř38mm 
Hlučnost: 68dB (A) 

Filtrační technika na azbesty pro stavební vysavač 1800 na dotaz.  

 

Plastové sáčky pro stavební vysavač 1800 19.15075 708,-Kč 

Zesílené dno, balení á 10 ks  

Mikrofiltr pro stavební vysavač 1800 79.00050 5.888,-Kč 

Motorový filtr, filtrační třída H  

Jemný polyesterový filtr pro stavební vysavač 1800 79.00060 3.953,-Kč 
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V y s a v a č e  k  p r o f e s i o n á l n í m u  p o u ž i t í   

 

 

Objektový 2motorový vysavač 19.15040  20.932,-Kč  BS 

Profesionální vysavač se super sacím výkonem a speciálním filtrem.  
S ochranou proti přetížení. Včetně vysoce kvalitního speciálního filtru, výškově 
nastavitelná objektová hubice 45cm, sací hadice a sací roura.  

Také pro mokré vysávání (výměnná sada 86.001 75).  

Speciální filtr: filtr se používá místo sáčků na prach při nasazení v objektech. 
Výhodná cena a úspora času, dlouhá životnost.  

Technická data:  
Výkon 2motorový: 1900 Watt, 230 V 
Sací výkon: 106 l/sec 
Sací síla: 190 mbar 
Obsah nádoby: 58 l 
Hmotnost: 27kg 
Plocha filtru: 4,5m² 
Rozměry: 920x610x520mm 

 

 

 

 

 

 

Speciální filtr pro objektový vysavač 85.00450 5.435,- Kč 

Vysoce kvalitní filtrační patrona s vysokou účinností na jemný prach, odpovídající 
normám BGIA, v detailu požadavkům normy DIN EN 60335-2-69 při nasazování 
strojů na odstranění prachu v prachové třídě „M“  

Technická data:  
Materiál filtru z 100% polyesterového rouna  
Plošná hmotnost: 265g/m² 
Propustnost vzduchu 400m³/m²/h při 200 Pa 
BGIA-filtrační třída: M  
Hodnocení čištění: velmi dobré  

 

Objektová hubice s kolečky šířka 45cm 19.15044 3.339,-Kč 

Aluminiový rám s 2 kartáčovými lištami a výškově nastavitelnými, zabudovanými  
kolečky. S výměnnými kartáčovými popřípadě gumovými lištami pro stavební vysavač 
1800, 1400 a objektový vysavač. Ø 36mm.  

 

 

Vysavač Diavolo 19.15025    5.870,-Kč BS 

Vysavač se třemi filtry: mikrofiltr, bezpečnostní filtr a výfukový filtr. Optické zobrazení 
stavu filtru. Lehký, tichý, pro byty, kanceláře, obchody, nemocnice, hotely a  
automobily. Používají se vysávací sáčky.  

Standardní příslušenství: kulatá hubice, hubice na spáry, hubice na čalounění, 
podlahová hubice.  

Technická data:  
Výkon motoru: 1300 Watt, 230 Volt 
Sací výkon: 50 l/s 
Sací síla: 250 mbar 
Obsah nádoby: 5l 
Hmotnost: 8,5kg 
Rozměry: 350x450x375mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáčky na prach pro Diavolo 19.15027 731,- Kč 

balení á 10 ks  

Hubice na podlahu Universal s kolečky 19.15029 449,-Kč 

Ø 32mm  

Vakuová hubice 19.15031 544,-Kč 

Ø 32mm  
Na přepínání s nebo bez kartáčů  

Hubice na spáry 19.15028 137,-Kč 

Ø 32mm  
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R O L L - S T R I P P E R   
 
 
 

•  v y s o k á  t r a k c e  p á s o v é h o  p o d v o z k u   
 
 
•  k o m p a k t n í  r o z m ě r y   
 
 
•  v e l m i  s n a d n o  o v l a d a t e l n ý   
 
 
•  i n t u i t i v n í  o v l á d á n í  j o y s t i c k e m   
 
 
•  7 5  d B  t i c h ý  p r o v o z   
 
 
•  j e d i n e č n á  k o n s t r u k c e   
 
 
•  p ř i h l á š e n  k  p a t e n t u   

 
 
 
 
 

Komfortní sezení  

Při práci s ROLL-STRIPPER můžete libovolně 
pohodlně sedět nebo stát.  
 

Intuitivní ovládání s joystickem  

Intuitivní ruční joystickové ovládání umožňuje  
jízdu a zatáčení všemi směry! Navíc je z  
obslužného pultu ovládán i úderné zařízení a  
nastavení úhlu stroje.  
 
 

Silné pracovní osvětlení  

Pro lepší viditelnost při práci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trakčně silný pásový podvozek Úderné zařízení 

Se dvěma separátně poháněnými pásy. Stripovací zařízení je poháněno 1,1 kW silným 
Dva motory 230 Volt se šnekovou převodovkou a motorem a pracuje s 1000 údery za minutu. 
každý o výkonu 1,1 kW dosahují točivý moment Další motor zdvihu pro plynulé nastavení 
428 Nm a s joystickem plynulým nastavením pracovního úhlu tlačí příslušné nástroje k zemi 
rychlost až do 23 metrů za minutu. nominální silou 3000 N. Přídavná hřídel srovnává 

nerovnosti na zemi 
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R O L L - S T R I P P E R   

 

 

ROLL-STRIPPER 17.17000 na dotaz 

• vysoká trakce díky pásovému podvozku  
• kompaktní rozměry  
• snadné ovládání  
• intuitivní ovládání joystickem  
• 7 5 dB tichý provoz  

Použití: 
ROLL-STRIPPER byl vyvinut k profesionálnímu odstranění všech extrémně 
přilepených podlahových krytin.  

Pracovní postup:  
Podlahovina je posuvným pohybem nože odstraněna z podkladu. Jedinečná  
konstrukce při tom umožňuje to, že stroj sám odstraní extrémně přilepené  
podlahové krytiny.  

• Trakčně silný podvozek pásového vozidla se dvěma separátně poháněnými pásy.  
Se dvěma 230 V hnacími motory se šnekovou převodovkou, každý motor o síle  
1,1 kW, dosáhne točivého momentu 428 NM a joystickem s plynulým nastavením  

dosáhne rychlost až 23 metrů za minutu.  

•1,1  kW silný motor pro pohyb stroje. Nářadí pracuje s rychlostí 1 000 úderů za  
minutu. To je pro ROLL-STRIPPER zjištěný optimální počet nárazů dláta pro  
efektivní práci při co nejmenším opotřebení nástroje. Při tom ROLL-STRIPPER  

je při práci s jen 75 dB velice málo hlučný.  

• Zdvihací držák nářadí se může plynule přizpůsobit podlahové krytině do 9 mm. 
Přídavná náprava vyrovnává nerovnosti podkladu.  

• Motor zdvihu k přitlačování nářadí k podlaze má nominální sílu 3000 N a zároveň  
má plynulé nastavení pracovního úhlu k odstranění zbytků podlahových krytin.  

Obsluha:  
ROLL-STRIPPER je obsluhován externím a kabelem připojeným pultem.  
Intuitivní ruční ovládání joystickem umožňuje jízdu a pohyb všemi směry!  

Pásový podvozek Joystickové ovládání S tlačítkem nouzového vypnutí i tlačítkem pro uchycení nářadí a s nastavením 
pracovního úhlu je ROLL-STRIPPER komfortně ovládán z řídicího panelu. 
Přitom lze pracovat vsedě nebo ve stoje. 

Technická data: 
Hnací motory l/p: každý 1,1 kW, 230 Volt 
Točivý moment: 428 Nm 
Rychlost: do 23 metrů za minutu plynule nastavitelná 
Úderný motor: 1,1 kW, 230 Volt 
Údery: 1000 úderů za minutu 

Komfortní sezení Uchycení nářadí Motor zdvihu: 3000 N nominální hodnota 
Výška zdvihu: do 9 mm plynule nastavitelná 
Pracovní šířka: 120 / 250 / 300 / 350 mm 
Rozměry: 1250 x 590 x 930 mm 
Hmotnost: 370 kg modulární stavba, rozšiřitelná 
 

 

Stripper-nástroj 120x80x3mm hladký (1 ) 17.17500 na dotaz 

Ocelový nástroj tvrzený  

 

Stripper-nástroj 250x80x3mm hladký (2) 17.17510 na dotaz 

Ocelový nástroj tvrzený  

 

 

Stripper-nástroj 300x80x3mm hladký (3) 17.17520 na dotaz 

Ocelový nástroj tvrzený  

 

 

Stripper-nástroj 350x80x3mm hladký (4) 17.17530 na dotaz 

Ocelový nástroj tvrzený  

 

Stripper-nástroj 250x80x3mm ve tvaru U (5) 17.17540 na dotaz 

Ocelový nástroj tvrzený, zahnutý  

 

 

Stripper-nástroj 350x80x3mm ve tvaru U (6) 17.17550 na dotaz 

Ocelový nástroj tvrzený, zahnutý  

 

 

Stripper-nástroj dláto na parkety (10) 17.17700 na dotaz 

Ocelový nástroj tvrzený  
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S t r i p o v a c í  s t r o j e   

 

 

ROLL Bullystripper s T-držadlem 17.14575   21.093,-Kč BS 

Stroj na odstranění starých podlahových krytin.  

Stále nejúčinnější zbraň k odstranění starých podlahových krytin, jako koberce, lino,  
PVC a CV.  

2 v 1 : multifunkční stroj na středně velké plochy, stejně jako pro špatně přístupná 
místa (schody a výklenky). T-držadlo zaručuje příjemnou práci ve stoje, lze jej však 
kdykoliv sundat a použít stroj jako ruční stripper.  
 
S vysoce kvalitními montovanými díly pro dlouhou životnost. Dodáváme včetně 
podvozku a standardního nože pro univerzální použití.  

Technická data:  
Výkon motoru: 2200 Watt, 230 Volt 
Hmotnost: 14,5 kg 
Pracovní šířka: 210 mm 

 
 

Použití bez ojnice s  
anti vibračním ručním držadlem  

 

ROLL Bullystripper "Classic" 17.14565  20.286,-Kč  BS 

Stroj na odstranění starých podlahových krytin.  

Stejně jako jeho předchůdce je nový Bullystripper "Classic" vybaven novou a na trhu 
oblíbenou nastavitelnou rukojetí. Výkonem silný stroj je sestaven z vysoce kvalitních 
dílů pro dlouhou životnost.  

2 v 1 : dodávka obsahuje kovové držadlo s rukojetí - získáte tak 2 stroje v jednom:  
pro použití na větších plochách a zároveň na špatně přístupných místech a  
schodech.  

Top-poměr cena-výkon!  

Dodáváme včetně podvozku a standardního nože pro univerzální použití. 

Technická data:  
Výkon motoru: 2200 Watt, 230 Volt 
Hmotnost: 14,3 kg 
Pracovní šířka: 210 mm 

 
 

Použití bez ojnice s  
anti vibračním ručním držadlem  

 

Nůž pro Bullystripper 17.14580 387,-Kč 

Standardní nůž 60x210mm pro univerzální použití 
cena za kus 

Nůž pro Bullystripper 17.14582 3.100,-Kč 

Standardní nůž 60x210mm pro univerzální použití 
balení á 10 ks 

Nůž pro Bullystripper "plus" 17.14581 681,-Kč 

Speciální nůž 60x210mm tvrzený, 1,5mm silný, 
s vyšší odolností proti opotřebení  

 

Nůž pro Bullystripper 1 30x210mm 17.14590 573,-Kč 

Pro měkké podlahoviny  

 

 

 

 

Nůž "Jumbo" pro Bullystripper 17.14595 1.161,-Kč 

S nepřilnavým povrchem (Teflon) vlnovitě tvarovaný,  
Ideální na zbytky filcu, PVC a lino. Šířka nože 210mm.  

 

 

Nůž tvaru U pro Bullystripper 17.14592 701,-Kč 

60mmx21 0mm tvar U. 45° sražené hrany. 
Umožňuje odstraňovat měkké podlahoviny bez nařezávání pásů. 
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S t r i p o v a c í  s t r o j e   

 

 

Stratomobil II 17.14770  211650,-Kč  BS 

K odstraňování silně přilepených krytin na středních a velkých objektech.  

Vysoký komfort obsluhy, s vlastní pohonem a plynule nastavitelnou rychlostí (vpřed a 
vzad). S hydraulickými stavebními díly nenáročnými na obsluhu. Extrémně tichý 
provoz. Odnímatelné díly pro snadný transport.  

Včetně sady nožů, prodlužovacího kabelu a sady nářadí. 

Technická data:  
Výkon: 1,1 kW, 230 V 
Hrubá hmotnost: 180kg včetně vedlejšího a předního závaží 
Čistá hmotnost: 115kg 
Pracovní šířka: 305mm 

Vylepšený model:  
S vyšší hmotností: integrované závaží na spodku, posuvné postranní závaží a 
zaoblené přední závaží  

 

 

 

 

 

 

Nůž pro Stratomobil hladký 17.14703 591,-Kč 

305x75x1,5mm pro univerzální použití  

 

 

 

 

Nůž pro Stratomobil 15°                                                                                17.14702 787,-Kč 

305x75x1,5mm, velmi agresivní díky 15° sklonu  

 

 

 

Nůž pro Stratomobil samořezný 17.14701 1.143,-Kč 

305x75x1,5mm, pro měkké podlahoviny  

 

 

 

ROLL ruční stripper 17.14505  11.164,-Kč  BS 

Silný a ruční odřezávač na odstranění starých podlahovin jako jsou koberce, lino,  
PVC a CV, vhodný pro práci na těžko přístupných místech, na schodech, práci u  
stěny apod.  

Stroj je velice dobře ovladatelný a lehký a je dodáván v praktickém kovovém kufru. 
Včetně jednoho nože.  

Technická data:  
Výkon motoru: 1200 Watt, 230 Volt 
Hmotnost: 5,4 kg 
Pracovní šířka: 145 mm 

 

 

Nůž pro ruční stripper 17.14511 315,-Kč 

Standardní nůž 145mm, trapézový pro univerzální použití  

Nůž pro ruční stripper "plus" 17.14512 663,-Kč 

Speciální nůž 108mm, výjimečně agresivní  

 

Trhací svěrka de lux 17.14630 1.131Kč 

Nezbytná pomůcka pro doplnění stripovacího programu! Ergonomické uchycení. 
Vyrobeno ze speciální hliníkové slitiny  
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S a n a č n í  f r é z a   

 

 

Sanační fréza RO-250 17.16700 56.919,-Kč  BS 

Sanační fréza RO-250 je vynikající na broušení betonových ploch, potěru, 
stěrkovaných ploch, stejně jako k odstranění nánosů a lepidel.  

Pro menší a středně velké plochy. Dodáváme bez nástrojů. 

Technická data:  
Výkon motoru: 2200 Watt, 230 Volt 
Otáčky: 1410 ot/min 
Hmotnost: 67kg 
Pracovní šířka: 250mm 

 
 

Nastavitelná ojnice 

Pro snadný transport lze ojnici 
jednoduše sklopit 

 

Snadné ovládání Vysoký výkon 

Díky širokému a velkému držadlu Díky 2200 Watt silnému motoru a otáčkám 
1410 ot/min  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variabilní přítlak  

Variabilní přítlak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výkyvná brusná hlava  

Pro komfortní broušení u stěny  
 
 
 
 
 

Flexibilní spojení Integrovaná příprava na odsávání 

Pro přizpůsobení se stroje k podlaze Pružně uložený odsávací kryt s odnímatelným 
závěsným segmentem na broušení u stěny  

 

 

Diamantový kotouč Ø 250mm Turbo 17.16770 14.748,-Kč 

s 20 segmenty  

 

 

 

 

 

 

 

PKD-kotouč Ø 250mm "PRO" 17.16780 23.247,-Kč 

S 6 Polykrystalickými diamantovými břity (PKD) a PKD-opěrnými elementy.  
Na odstranění silných nánosů na podlaze, nátěrů, silných vrstev lepidla  
a laků (jako např. epoxidy, polyuretan nebo akryl). PKD-opěrné elementy  
zamezují hluboké broušení.  

Dlouhá životnost díky velmi vysokému podílu PKD!  
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Š k r a b k y  a  b r u s n é  k a m e n y  

 
 

Škrabka na podlahu s teleskopickou násadou 

Včetně teleskopické násady, stabilní 
provedení. Délka 97-175cm, šířka 
čepele210mm. 
Lehce šikmé nastavení čepele pro efektivní použití. 

Náhradní čepele pro škrabku na podlahu 

210mm, balení á 10 ks 
 
 

Škrabka na podlahu ROLL 

Délka 150cm, šířka čepele 300mm, stabilní provedení. 
Včetně tyče. Vhodná na srážení. 

Náhradní čepele pro škrabku ROLL 

Šířka čepele 300mm 
 
 
 
 
 
 

Škrabka Allway délka 500mm 

Šířka čepele 100mm. 
Pouhým otočením hlavu škrabky bezpečně 
upevníme nebo uvolníme čepel na případnou 
výměnu. 
 

Škrabka Allway 250mm 

Šířka čepele 100mm. 

 
 

15.12655 1.232,-Kč 
 
 
 

15.12657 504,-Kč 
 
 
 

15.13490 1.718,-Kč 
 
 
 
15.13491 198,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 

 

15.12645 521,-Kč 
 
 
 
 

15.12650 418,-Kč  

Ruční škrabka 300mm 15.12642 1.239,-Kč 

Šířka čepele 100mm. Délka 520mm.  
S ukončením pro údery kladiva.  

Speciální čepele pro škrabku 300mm 15.12643 319,-Kč 

Šířka čepele 100mm, oboustranně broušená. 
 
 

Škrabka 250mm 

Šířka čepele 100mm. Délka  310mm. 
Škrabka pro univerzální použití. 
S ukončením pro údery kladiva. 
 

Čepele pro škrabku 100mm 

Balení á 100 ks 

 
 

15.12641 510,-Kč 
 
 
 
 

15.12600 1.161,-Kč  

 

Srážecí špachtle 80mm 15.13328 409,-Kč 

Extrémně silný list s ukončením pro údery kladiva. 

Seškrabovací špachtle 70mm 15.13330 98,-Kč 

Zbroušený list. 
 
 

Ruční brusný kámen 

ze silicium-karbidu, 50x50x200mm 
KG 20 19.13479 609,-Kč 
KG 40 19.13480 609,-Kč 
 
 
 
Brusný blok na okraje 200mm 

s wolframkarbidovým povrchem a na straně zahnutý pro efektivnější práci u stěny. 
Velikost: 200x1 00x20mm. 
KG 24 19.13485 1.433,-Kč 
KG 36 19.13486 1.433,-Kč 
 
 
 

Brusný kámen 

s držadlem, 200x100x35 mm, děrovaná brusná plocha ze silicium-karbidu, 
obzvlášť agresivní. 
KG 24 19.13482 918,-Kč 
KG 36 19.13481 918,-Kč 

27 



P o k l á d k a  l i n a  a  P V C  
 
 
 

Řezač pásu lina Vario 110 

Mnohostranný nástroj profesionálů, k řezání pásu od 0 do 
110mm a k odřezání výrobních hran. Může být použit i jako řezač 
okrajů. S plynulým nastavením díky prodlužovací kolejnici do 
350mm. S ergonomickým ručním vedením. 
 
S jedinečným Roll-systémem se 3 čepelemi - 3 stupně, lehce šikmá poloha a 3 
speciálních ostří zajistí zvláště lehké řezání: čepel 1 řeže vpřed, čepel 2 řeže proti, 
čepel 3 řeže skrz. 

Nastavitelné s výměnnou prodlužovací kolejnicí do 355mm! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řezač pásu lina Vario 355 

Stejné jako Vario 110. Km řezání pásů od 0 do 355mm. 

 
 

15.12421 6.288,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.12425 8.945,-Kč  

 

 

 

 

 

 

Kolejnice pro Vario 110 15.12428 3.444,-Kč 

pro řezač pásů Vario 355, na pásy do 1 1 0mm šířky.  
Pracuje také s ROLL-systémem se 3 čepelemi.  
 

 

 

Kolejnice pro Vario 355 15.12424 4.266,-Kč 

pro řezač pásů Vario 1 1 0, na pásy do 355mm šířky.  
Pracuje také s ROLL-systémem se 3 čepelemi.  

Náhradní čepele 15.12423 1.088,-Kč 

pro řezač pásů Vario 1 1 0 a 355.  
Balení á 20 čepelí, 3dílných. 
 
 
Řezač okrajů lina ROLLlino 12mm 

Díky speciálnímu uložení čepelí je třeba vynaložit mnohem 
méně síly než u jiných výrobků. S ergonomickým uchycením. 
Výměna čepelí je snadná a jednoduchá. 
 

Řezač okrajů lina ROLLlino 22mm 

Pro širší řezání od 22mm. Díky speciálnímu uložení  
čepelí je třeba vynaložit mnohem méně síly než u jiných výrobků. 

Náhradní čepele pro řezač okrajů lina ROLLlino 

pro řezač okrajů 1 5.1 2434 a 1 5.1 2436. 
Balení á 10 ks v plastovém boxu. 

 

15.12434           1.574,-Kč 
 
 
 

15.12436          1.986,-Kč 
 
 
 
15.12435 360,-Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přítlačný váleček Twin 16.14020 2.722,-Kč 

Se dvěma masivními pozinkovanými kolečky 55mm širokými. 
Délka 230mm. K přitlačení položené podlahoviny. Hmotnost 2,2 kg. 
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P o k l á d k a  l i n a  a  P V C  
 
 
 
Orýsovač podlahových krytin 

Kombinovaný orýsovač. Lze také použít jako kratší orýsovač u stěny 
pro soklové lišty. Včetně špičaté čepele a orýsovací jehly. 

Špičatá čepel pro 16.14060, balení á 5 ks  

Rýsovací jehla pro 16.14060, balení á 10 ks 

 
 

16.14060 1.250,-Kč 
 
 
 
16.14061 551,-Kč 

16.14062 76,-Kč  

 

 

Výškový orýsovač Roll 16.14051 2.128,-Kč 

K označení výšky, např. pro soklové lišty. 
Na výšku od 10 do 150mm.  
Stabilní provedení.  
Včetně tesařské tužky.  
V praktickém umělém boxu.  

 

 

 

 

 

Orýsovač 385mm 16.14067 2.546,-Kč 

s orýsovací jehlou (kopírování stěny) 
 
 
 
 

Seřezávač do rohu 

pro vyměnitelné speciální čepele k individuálnímu použití. 
Používá se v rozích, klenbách. Práce u stěny. 
(držadlo bez čepelí) 
 
Náhradní čepel č. 1, balení á 2 ks  
Náhradní čepel č. 2, balení á 2 ks 
Náhradní čepel č. 3, balení á 2 ks 

1 2 Náhradní čepel č. 4, balení á 2 ks 
 
 

3 4 

 
 
 

16.13984 504,-Kč 
 
 
 
 

16.13988 234,-Kč 
16.13986 234,-Kč 
16.13987 234,-Kč 
16.13985 234,-Kč 

 

Hoblík na spáry 16.13950 573,-Kč 

s 5 čepelemi v držadle 

Náhradní čepele pro hoblík na spáry, 16.13950, balení á 10 ks 16.13960 279,-Kč 

 

Hoblík na spáry pro bezpečnostní povrchy 16.13981 1.181,-Kč 

 

Náhradní čepele pro hoblík 16.13981 16.13982 314,-Kč 

 

 

Hoblík na spáry 16.13965 1.791,-Kč 

s vodícím nosem a čepelí tvaru 

Náhradní čepele pro hoblík J 16.13965, balení á 10 ks 16.1396 16.13966 998,-Kč 
 
 
 
 
 

Škrabka na spáry na gumu a PVC 

s čepelí tvaru U  

Náhradní čepele pro škrabku U 16.13970, balení á 10 ks 

 
 
 
 

16.13970 816,-Kč 
 
 

16.13980 465,-Kč  

 

 

 

Tříhranná škrabka z tvrdokovu 16.13968 1.142,-Kč 

Škrabka na spáry na bezpečnostní povrchy. Včetně tříhranné čepele.  

Náhradní čepele pro tříhrannou škrabku 16.13968 16.13969 407,-Kč 
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P o k l á d k a  l i n a  a  P V C   

 

 

Linocutter ROLLlino 15.12639 6.729,-Kč 

Řezač spojů pro Lino a PVC.  

Řeže pruhy krytiny identicky k sobě. Možné řezat oběma směry.  
S ergonomickým vedením. Hloubka řezu a řezné spáry plynule nastavitelné. 
Linocutter je osazen standardními trapézovými čepelemi.  

Výhody:  
• stabilní základní deska s kuličkovými ložisky pro lehčí vedení-zvláště důležité u 
náchylných designových podlah a povrchů  
• díky lehkému nastavení zešikmení čepelí k naříznutí je práce mnohem jednodušší, 
než u jiných modelů.  
• s plynulým nastavením hloubky a šířky řezu  
• vedení po materiálu je díky odlehčení na základní desce velmi lehké a plynulé  
• u Linocutter ROLLlino se používají běžné čepele  
• vedle trapézových čepelí lze používat i čepele háčkové to má výhodu v tom, že  
tenké povrchy se dají přímo kompletně proříznout (bez předchozího naříznutí)  
• výměna čepelí bez nářadí  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruska na spáry Easy 5000 16.13670   18.708,-Kč BS 

Pro všechny umělé povrchy, lino a gumu. Obzvláště snadno  
ovladatelná, kopíruje všechny nerovnosti a zaručuje tak  
profesionální výsledek. Pohon převodovkou zaručuje stálý  
počet otáček.  

S plynulým nastavením frézované hloubky, jakož i nastavitelným bočním kolečkem 
pro bezpečné používání.  

Dodávka v kovovém kufru, s kotoučem z tvrdokovu.  
Na odfrézované špony doporučujeme používat připojení k vysavači přes 
zabudovanou odsávací koncovku.  

Technická data:  
Výkon motoru: 830 Watt, 230 Volt 
Otáčky: 5000 ot/min 
Hmotnost: 4,5 kg 
Kotouč: tvrdokov, Ø 130mm, 12 zubů 
Hloubka řezu: 0 - 5,0 mm plynule nastavitelná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotouč z tvrdokovu pro Easy 5000 16.13680 5.292,-Kč 

130 x 3,2mm, 12 zubů trapézových  

 

 

 

 

 

 

 

Diamantový kotouč pro Easy 5000 16.13690 7.182,-Kč 

130 x 3,3mm, pro bezpečnostní podlahy  
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P o k l á d k a  l i n a  a  P V C  

 
 

Leister svařovací automat Unifloor E 16.13892 na dotaz 

Ke svařování PVC, gumy, linolea a polyolefinu.  
Včetně mačkané trysky a tudíž univerzálního použití pro všechny  
podlahové krytiny. S integrovaným zastavením u stěny a pojezdovou 
automatikou, jednoduchá a komfortní obsluha. Včetně zařízení na drát. 
S digitálním displejem všech důležitých svařovacích  
parametrů. Topení elektronicky řízené, jakož i plynule nastavitelné 
množství vzduchu. Dodáváme v kufru.  

Technická data:  
Výkon: 2300 Watt, 230 Volt, 50/60Hz 
Teplota: 20 - 620°C plynulá 
Množství vzduchu (20°C): 300 l/min 
Rychlost: 1,0 - 7,5 m/min 
Rozmezí vzduchu: 50 - 100% 
Emise LpA: 67 dB 
Rozměry: 420 x 270 x 215mm 
Hmotnost: 11 kg 
3m Kabel  

Leister automat Unifloor E s Air zahnutou tryskou 16.13895 na dotaz 

Stejné jako výše uvedené, jen s extra tenkou Air zahnutou tryskou pro více 
precizní svařování linolea nebo PVC s PUR-povrchem.  
 

 

Svařovací vozík 16.13795 3.894,-Kč 

Profesionální ruční vozík s charakterem automatu!  

Stabilní vozík pro svařovací přístroj určený nejen na krátké spáry, ale také na větší 
plochy. Připevňovací gumou rychle přichytíte svařovací přístroj. Se svařovacím 
vozíkem můžete rychle a pohodlně svařovat spáry.  

Vodící kolečka zaručují přesné vedení ve spáře. Jednoduché ovládání a zároveň  
ochrana pře popálením. Se svařovacím vozíkem s připevněným seřízeným strojem je 
dosažen optimální úhel k podlaze při vedení stroje.  

Při ochlazování naklopit svařovací vozík dozadu. 
(vozík svářečky) bez ruční  
 

 

 

 

Svařovací systém - sada vozíku a Triac S 16.13880 na dotaz 

Svařovací vozík s rychloupínáním včetně svařovacího přístroje Triac S,  
kulaté trysky a rychlosvařovací trysky. Systém s charakterem automatu.  
Dodáváme v kufru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leister horkovzdušný přístroj Triac S 16.13790 na dotaz 

Na svařování PVC, gumy, polyolefinu a linolea.  
Ideální společně se svařovacím vozíkem 16.13795. 
Včetně kulaté trysky 16.13830.  

Technická data:  
Výkon:  1600 Watt, 220 Volt  
Teplota: 20-620 °C, plynule regulovatelná  

 

Leister horkovzdušný přístroj Triac ST 16.13796 na dotaz 
 
Nástupce legendárního Leister Triac S zaručuje stejně jako jeho předchůdce 
ovladatelnost, spolehlivost a mnohostranné použití.  

Na svařování PVC, gumy, polyolefinu a linolea. Ideální společně se svařovacím 
vozíkem 16.13795. Včetně kulaté trysky 16.13830.  

Technická data  
Výkon: 1600 Watt, 220 Volt 
Teplota: 40-700 °C, plynule regulovatelná 
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Komplet na sváření Roll 16.13791 na dotaz 

Horkovzdušný stroj Leister Triac S v kovovém kufru  
Obsah:  

• hoblík na spáry (16.13950)  
• rychlosvařovací tryska (1 6.1 3860  
• čtvrt-měsíční nůž (16.14040)  
• svařovací sáňky (16.14050)  
• kulatá tryska (16.13830)  
• diamantový brusný kamen (16.13865)  
 

 

 

 

 

 

Kulatá tryska 16.13830 1.134,-Kč 

K použití pro speciální trysky.  
U svářeček od ROLL součástí dodávky.  
 

 

 

Tryska pod radiátory 16.13785 1.340,-Kč 

Pro sváry pod radiátory a schodiště. Při speciálním sklonu  
kruhové trysky může být svářečka vedena ve spáře vodorovně. 
Používá se společně s rychlosvařovací tryskou.  
 
 
 
 

Rychlosvařovací tryska Standard  

5mm: pro 4mm svařovací drát 16.13860 1.079,-Kč 
4mm: pro 3mm svařovací drát 16.13859 1.626,-Kč 

Ke každé trysce dóza na uschování.  

 

 

Rychlosvařovací tryska  5/2mm 16.13856 1.550,-Kč 

Na svařování PVC podlahových krytin, náchylných na lesklé proužky  
a tenké obklady stěn. Skrz zúžený průduch (2 mm) je horký vzduch veden 
přímo do frézovacího kanálu, Nefouká tedy přes celou spáru a tím  
zabraňuje vytvoření lesklých proužků.  
Ke každé trysce dóza na uschování.  

 

 

Rychlosvařovací tryska  5/1 mm 16.13855 1.550,-Kč 

Tryska na polyuretan, Na svařování PVC podlahových krytin, náchylných na lesklé  
proužky a tenké obklady stěn. Skrz zúžený průduch (1 mm) je horký vzduch veden  
přímo do frézovacího kanálu, nefouká tedy přes celou spáru a tím zabraňuje  
vytvoření lesklých proužků.  
Ke každé trysce dóza na uschování.  

 

Kartáč na svařovací trysky 16.13872 195,-Kč 

Z mosazi, na čištění vnitřku svařovacích trysek. 
Rozměry 300x100x5mm.  

 

 

Přítlačné kolečko konvexní 16.14010 395,-Kč 

Používá se při svařování se speciálními tryskami, v 
rozích a při svařování soklů.  
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Odřezávací nůž Mozart 16.14025 1.770,-Kč 

K rychlému a bezpečnému odřezávání svařovací šňůry.  
S integrovanými sáňkami a výměnnými čepelemi.  
Včetně 1 čepele  

Náhradní čepele pro nůž Mozart 16.14026 567,-Kč 

Balení á 5 ks  

 

 

 

 

Mozart Speed Trimer 16.14024 6.759,-Kč 

Pro rozsáhlé odřezávání.  
Na první a finálový řez v jednom tahu (kombinovaný řez) a 
ve vzpřímené poloze (ergonomický /výsuvný).  

Metoda řezání, čepele a distanční vidlice jsou identické s odřezávačem Mozart 

Dodání bez násady  
Doporučeno BG BAU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čtvrt měsíční nůž 

k odřezávání svařovací šňůry, oboustranně broušený. 
 
 
 
 
 
 
 

Čtvrt měsíční nůž zalomený 

k odřezávání svařovací šňůry, jednostranně broušený. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.14040 769,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.14041 897,-Kč  

 

 

 

 

 

 

Kožené pouzdro pro čtvrt měsíční nůž 16.14042 278,-Kč 

 

 

 

 

 

Svařovací sáňky 16.14050 189,-Kč 

pro čtvrt měsíční nůž  

 

 

 

 

Diamantový brusný blok 16.13865 1.262,-Kč 

Oboustranný zrnitost 400 a zrnitost 600. 
Brusná plocha 1 50x60mm.  
Na broušení nožů, čtvrt měsíční nůž atd. 
S protiskluzným povrchem.  

 

 

Pryž na mazání 16.13861 629,-Kč 

80x50x20 mm. Doporučeno k odstraňování spálených a lesklých míst, které se 
mohou u svařování PVC a lina vyskytnout. 
Ale také k broušení, leštění, matování a čištění kovu, dřeva, keramiky a umělé hmoty. 
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Válec na lino  

Přítlačný válec pozinkovaný  

4dílný, 50 kg, 500mm široký                                              15.13620            10.487,-Kč 
                                                   3dílný, 34kg, 370mm široký                                              15.13630       8.025,-Kč 

Přídavné závaží na dotaz!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportní zařízení pro válec 15.13635 2.562,-Kč 

Vhodné pro válce na lino 50kg a 34 kg  

S elastickými kolečky  

 

 

 

 

 

 

Vyhlazovací korek 15.13510 184,-Kč 

300x120x25mm  

 

 

 

 

Vyhlazovací kladivo 15.12840 582,-Kč 

vykované z jednoho kusu s vyleštěným ukončením. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žíněné koště 60cm 

bez násady 
 

Umělé koště Arenga 60cm 

bez násady 

 
 
 
 
 
 
 

15.14360 605,-Kč 
 
 

15.14361                364,-Kč  

 

Kovová násada pro košťata a stěrky 15.14364 371,-Kč 

 

Teleskopická násada 19.15815 546,-Kč 

vysoce kvalitní teleskopická násada z aluminia, do 2 m vytažitelná. 
Pro stěrky, hrotovém stěrky a držadla na válečky.  

Držák pro teleskopické násady 19.15816 155,-Kč 
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P o k l á d k a  l i n a  a  P V C   

 

 

Prostředek na studené svařování 1 litr 16.14100 1.066,-Kč 

je vysoce kvalitní výrobek pro studené svařování lina PVC. 
Určen pro trysku 1 a stačí na 300 - 400 m spoje.  

 

 

 

 

 

Aplikátor s tryskou 1 (A) 16.14090 735,-Kč 

Na studené svařování, na nové těsně řezané spoje (<1mm).  
Lahev včetně trysky na plnění svařovacího prostředku.  

 

 

 

 

Aplikátor s tryskou 2 (C) 16.14120 701,-Kč 

Na studené svařování, na špatně řezané spoje,  
Scvrklé spáry a soklové spáry z PVC (>1mm).  
Lahev včetně kulaté trysky na plnění svařovacího prostředku 
nebo opravné pasty.  

 

 

Aplikátor s tryskou 2 (C) speciál 16.14150 701,-Kč 

Na opravnou pastu, pro obložení stěn z PVC.  
Lahev včetně rýhované trysky na plnění svařovacího 
prostředku nebo opravné pasty.  

 

 

 

Opravná pasta 1 litr 16.14130 1.469,-Kč 

Používá se s tryskou 2 a tryskou 2 speciál, 
vystačí na 200m spáry 
 
 
 
 
 
 
 

Čistící nádoba 

s čistícím přípravkem k čištění a ukládání trysek 

 
 
 
 
 
 
 
16.14160 260,-Kč  

 

 

 

PVC-odstraňovač pasty 1 litr 16.14170 809,-Kč 

K čištění a zmatování lesklých spojů.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PVC-prostředek na studené svařování v tubě  

Vysoce kvalitní prostředek na studené svařování PVC a CV, od všech doporučeného a 
uznávaného výrobce. Na ca. 25 m spoje, 50 g tuba.  
 

Tryska 1 na nové, těsné spoje  

Cena za tubu 16.14180 260,-Kč 
Cena za karton á 30 ks - 10% úspora!   6.956,-Kč 
 

Tryska 2 pro širší spoje 

Cena za tubu 16.14190 260,-Kč 
Cena za karton á 30 ks - 10% úspora!    6956,-Kč 
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Č e p e l e   
 
 

Kvalitní čepele  

vysoká kvalita Solingen, vysoce legovaná speciální ocel 0,65 mm tvrzená za studena 
balení á 10x10 ks = 100 ks.  
10 ks v dávkovači k jednoduchému vybírání čepelí.  

Trapézová čepel 15.12450 557,-Kč 
Trapézová velká 15.12460 661,-Kč 
Háčková čepel 15.12470          1.010,-Kč 
Háčková velká 15.12490          1.185,-Kč 
 
 
 

Kvalitní čepele s titanovým povrchem  

vysoká kvalita Solingen, vysoce legovaná speciální ocel 0,65 mm tvrzená za studena 
balení á 10x10 ks = 100 ks. S titanovým povrchem pro delší používání.  
10 ks v dávkovači k jednoduchému vybírání čepelí.  

Titan-trapézová čepel 15.12455 940,-Kč 
Titan-trapézová velká 15.12465          1.079,-Kč 
Titan-háčková čepel 15.12475 1.532,-Kč 
Titan-háčková velká 15.12495  1.842,-Kč 
 

 

Oboustranně broušená čepel 15.12480 1.788,-Kč 

Háčková a trapézová čepel v jednom,  
tvrzená za studena, 0,65 mm,  
balení á 10x10 ks=100 ks  

 

 

Konkávní čepele 15.12485 1.023,-Kč 

tvrzená za studena, 0,65 mm,  
balení á 10x10 ks=100 ks.  

 

 

Odlamovací čepele 18mm 15.12590 683,-Kč 

tvrzená za studena, pro nůž Cutter 15.12494, 15.12596 
balení á 10x10 ks=100 ks  

 

 

Odlamovací čepele 1 8mm s titanovým povrchem 15.12591 1.210,-Kč 

tvrzená za studena, s titanovým povrchem pro delší používání pro nůž Cutter  
15.12494, 15.12596  
balení á 10x10 ks=100 ks  
 

 

Odlamovací háčkové čepele 18mm 15.12595 2.058,-Kč 

tvrzená za studena, pro nůž Cutter 15.12494, 15.12596 
balení á 10x10 ks=100 ks  

 

 

Náhradní čepel pro řezače pásů Vario 15.12423 1.088,-Kč 

tvrzená za studena, balení á 20 sad  

 

 

 

Náhradní čepele pro řezač lina ROLLlino 15.12435 360,-Kč 

tvrzené za studena, balení á 10 ks 
 
 
 

Čepele pro škrabky 100mm 

Balení á 10x10 ks=100 ks 

 
 
 
15.12600           1.161,-Kč  
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N o ž e   

 

 

Nůž pro podlaháře ROLL s pouzdrem 15.12548 506,-Kč 

Jednoduchá a rychlá výměna čepelí bez nářadí. 
S fixačním magnetem pro čepele. 
Vysoká kvalita pro profesionální podlaháře. 

 

 

 

 

 

 

 

Nůž Delfín s pouzdrem 15.12550 654,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 

Nůž Žralok s pouzdrem 

 
 
 
 
 
 
 

15.12555 530,-Kč  

 

 

 

 

 

Nůž Cutter NT 2000 15.12494 987,-Kč 

Vysoce kvalitní nůž z kovu se zásobníkem.  
Včetně 3 odlamovacích čepelí 15.12590.  

 

 

 

Nůž Cutter lehký 15.12596 63,-Kč 

Včetně odlamovacích čepelí.  

 

 

 

 

Univerzální zinkový nůž 15.12520 168,-Kč 

Včetně 5 čepelí 15.12460  

 

 

 

Rukojeť na speciální čepele na lino 15.12630 632,-Kč 

bez čepelí  

 

 

 

Speciální čepele č. 22 15.12610 1.064,-Kč 

pro 15.12630  
balení á 10 ks  
 
 
 
Průbojník  

na opravu povrchů  

Ø 30mm 15.12675 1.343,-Kč 
Ø 40mm 15.12676 2.013,-Kč 
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N ů ž k y   

 

 

Nůžky na koberce 10 palců (25cm) 15.12690 1.025,-Kč 

Kované za tepla, ze speciální oceli, vysoko-frekvenčně tvrzené, 
polohovatelné, se snadnou údržbou šroubu.  

 

 

 

 

Nůžky na koberce 10 palců (25cm) pro leváky 15.12700 1.764,-Kč 

Kované za tepla, ze speciální oceli, vysoko-frekvenčně tvrzené, 
polohovatelné, se snadnou údržbou šroubu.  

 

 

 

 

 

Nůžky na koberce 12 palců (30cm) 15.12710 1.342,-Kč 

Kované za tepla, ze speciální oceli, vysoko-frekvenčně tvrzené, 
polohovatelné, se snadnou údržbou šroubu.  

 

 

 

Nůžky na vlas 6 palců (15cm) lomené 15.12720 517,-Kč 

Kované za tepla, ze speciální oceli, vysoko-frekvenčně tvrzené, 
polohovatelné, se snadnou údržbou šroubu.  
Rukojeť potažená PVC.  

 

 

Nůžky na vlas 7 palců (18cm) lomené 15.12725 591,-Kč 

Kované za tepla, ze speciální oceli, vysoko-frekvenčně tvrzené, 
polohovatelné, se snadnou údržbou šroubu.  
Rukojeť potažená PVC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nůžky 8 palců (20cm), lomené 15.12715 778,-Kč 

Kované za tepla, ze speciální oceli, vysoko-frekvenčně tvrzené, 
polohovatelné, se snadnou údržbou šroubu.  
Rukojeť potažená PVC. 
 
 
 
 
 
 
 

Univerzální nůžky 8 palců (20cm) 

Nerezavějící, s obloukovitým tvarem pro brilantní střih a lehké používání. 
Zalomená držadla z umělé hmoty s neklouzavou vložkou z měkké pryže. 
Kvalita ze Solingenu. 
 
 
 
 
 
 

Nůžky na koberce 10 palců (25cm) 

Nerezavějící, s obloukovitým tvarem pro brilantní střih a lehké používání. 
Zalomená držadla z umělé hmoty s neklouzavou vložkou z měkké pryže. 
Kvalita ze Solingenu. 

 
 
 
 
 
 
 

15.12735 605,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.12750           1.070,-Kč 
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N ů ž k y  n a  p o k o s  a  ř e z a č e   

 

 

Nůžky na pokos 15.12800 735,-Kč 

na dřevěné a umělé profily, 2 x 45 stupňů. 6 cm ostří.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nůžky na pokos dlouhé 15.12795 2.097,-Kč 

s 45° nastavením a 75 mm délkou řezu.  
Na dřevěné a umělé profily. Vhodné na pokos u širších materiálů.  

 

 

 

 

 

 

Nůžky na pokos s trapézovou čepelí 15.12797 1.613,-Kč 

s 45° nastavením a 50 mm délkou řezu.  

Pro výjimečně jemný a filigránský řez (např. linoleum).  

 

 

 

 

 

Nůžky na pokos s pákovým převodem 15.12796 3.186,-Kč 

Pro čistý 90 ° řez na lišty, profily, umělohmotné, gumové nebo dřevěné materiály.  
S 90 ° dorazy a 75mm délkou řezu. Nezbytné pro podlaháře, malíře, truhláře a další  
jiné profese.  

Díky pákovému převodu lze ušetřit až 80% síly.  

V průběhu pracovního procesu se potencionálně zvyšuje efektivita pákového  
převodu.  

Pákový převod: úspora síly až 80 %  
Čím plošší a tvrdší materiály jsou, tím větší je vynaložená síly při stříhání. V 
tomto případě se používá pákový převod:  

Vyvíjíte plynule sílu při stříhání a dosáhnete vysokého účinku řezu - tam, kde u  
těchto materiálů budete stříhat normálními nůžkám, bude Vás to stát mnohem 
více síly a námahy. S pomocí pákových převodů budou materiály s lehkostí 
přestřiženy.  
 

 

Univerzální červený řezač 15.12400 528,-Kč 

pro tkané koberce s jutou a zdvojené ruby koberců., včetně 1 0 čepelí  

Náhradní čepele pro 15.12400 15.12560 558,-Kč 

Balení á 100 ks  

 

 

 

 

 

 

Univerzální modrý řezač 15.12410 528,-Kč 

na koberce s elastickou spodní stranou. Včetně 10 čepelí  

Náhradní čepele pro 15.12410 15.12580 747,-Kč 

Balení á 100 ks  
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P o k l á d k a  k o b e r c ů   

 

 

Kolenový napínač de Lux 13.11490 4.410,-Kč 

Otočné rozšířené záhlaví. S hloubkově nastavitelnými příchytnými jehlami a hrubými 
drapáky k úpravě podlahových krytin. Nastavitelný na délku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvouhlavý napínač na spoje (mini-napínač) 13.11630 22.756,-Kč 

Dvouhlavý napínač na spoje (mini-napínač)  
K napínání podlahových krytin především v objektech.  
Se 2 napínacími hlavami s hrotovými nástavci.  
Dodání včetně přídavného příslušenství funkční jako  
pákové napínadlo.  
Dodáváno v kovovém kufru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfekční přístroj 220 V 13.11720 5.633,-Kč 

K zatavení kobercových spojů.  
Spodní deska potažená teflonem, hladká, 
pro rovnoměrné rozložení teploty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Super zlatá konfekční páska 60 g 14.11730 2.231,-Kč 

S odrazovou zlatou fólií. Na koberce s velmi hrubým rubem,  
jutovou nebo syntetickou sekundérkou a tkané koberce.  
Role á 50 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řezač pásů 

k řezání pásu z koberce na sokly, nastavitelná šířka 45 - 1 00 mm. 
Koberec řezat naruby. 

Náhradní čepele pro 15.12420 

Balení á 100 ks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.12420            1.980,-Kč 
 
 
 

15.12560 558,-Kč  
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P o k l á d k a  k o b e r c ů   

 

 

Svorka na spoje 13.11650 448,-Kč 

Na stažení kobercových spojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páčidlo 250mm 15.12280 333,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dláto 90mm 15.12290 490,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váleček na spoje 127mm 15.11661 672,-Kč 

s hvězdicovými kolečky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartáč na vlas 15.11660 252,-Kč 

k zatlačení kobercových spojů do lepidla 
Rozměry: 18x5x4cm  
 

 

 

 

 

 

 

Měděná páska 0,08 x 10mm samolepicí 19.13944 582,-Kč 

k odvádění statické elektřiny z podlahových krytin.  
Dodáváno v praktickém boxu pro lehčí instalaci.  
Role á 50 m.  
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N á ř a d í  n a  p a r k e t y  a  l a m i n á t y   

 

 

Parketové dorážedlo 55mm 19.15701 1269,-Kč 

Těžké provedení, s plastovým nárazníkem. 
Se zesílenou špičkou.  
 

 

PE - dorážecí deska univerzál 19.15704 731,-Kč 

2 vedení 3,5 mm na podélné a vnější straně. 300x70mm.  

 

 

 

 

PE - dorážecí deska 6mm 19.15705 846,-Kč 

S hranou 6mm x 400mm na lamináty.  

 

 

 

 

PE - dorážecí deska 11 mm 19.15706 918,-Kč 

S hranou 11mm x 400mm na parkety.  

 

 

 

 

PE - dorážecí deska hladká 19.15707 846,-Kč 

400mm na plovoucí laminátové podlahy a parkety.  

 

 

 

 

Opravná sada na parkety pro profesionály 18.13200 6.048,-Kč 

Na opravu škrábanců, děr a odřených okrajů u dřevěných, umělohmotných 
a dekorovaných povrchů parket, kuchyní, oken atd.  

Výjimečně jednoduché zacházení: rozpustit tvrdý vosk, nanést a s kombi-hoblíkem  
zarovnat.  

Tvrdý vosk plus: velmi tvrdý vosk pro vnitřní i vnější použití. Tvarově stálý od  -20°C do 
+110°C, bod tání při 115°C. K dostání v různých dřevěných odstínech, stejně jako 
barevnici RAL. Barvy jsou mezi sebou mísitelné.  

Tavný přístroj: mobilní, plynový tavný přístroj pro přípravu tavené náplně. S  
integrovaným zapalováním. Teplota je plynule regulovatelná až do 240°C.  

Obsah balení:  

- 20 x tvrdý vosk plus 4cm v různých dřevěných tónech, stejně jako černá a bílá  
- Plynový tavič s nastavitelnou teplotou, plnící  
- Kombi-hoblík a retušovací materiál  
- štětec-Fix bezbarvý lak hedvábně matný  
- návod na zpracování  
- dodání komplet v umělohmotném kufru  

 

Gumová palička bílá 800g 15.12830 326,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Kladivo 500g 15.12870 425,-Kč 

TÜV/GS test  

 

Kladivo 300g 15.12860 319,-Kč 

TÜV/GS test  

42 



 
N á ř a d í  n a  p a r k e t y  a  l a m i n á t y   

 

 

Raznice laminátu Straticut 15.12952 6.250,-Kč 

K řezání laminátových panelů jen 2 úkony.  
Pro sílu materiálu od 7 do 1 5 mm, speciálně k řezání laminátu a MDF. 
Bezprašný a bez nutného elektrického připojení.  

Technická data:  
Délka: 68cm 
Hmotnost: 6,5 kg 
Max. šířka řezu: 210 mm 
Včetně vyrovnávacího klínu  

 

 

 

 

 

 

 

Distanční držák parket se šroubením 19.15725 848,-Kč 

K pokládce parketové podlahy a laminátu. Koriguje nerovnosti u stěny.  
Cena za kus.  
 
 
 
 
 
 

Parketové čepele  

Na roztažení parket. Čepel z tvrzené oceli, vybroušená, v dřevěné rukojeti.  

40 mm 19.15730 177,-Kč 
60 mm 19.15740 195 ,-Kč 
90 mm 19.15750 211 ,-Kč 

 

 

Flexibilní špachtle (dvojitý list)  

K nanášení a hlazení tekutých materiálů.  
Lehce zaoblený tvar listů - díky co nejlepšímu úhlu a ohýbání listů doléhá na 
podlahu. S lehce zaoblenými okraji.  

200 mm 15.13088 420,-Kč 
270 mm 15.13089 474,-Kč 
350 mm 15.13087 542,-Kč 
 
 

Flexibilní špachtle (dvojitý list) 

Na uzavření povrchu a stěrkování podlahy. 
Rovný tvar listů, se zaoblenými okraji. 

200 mm 15.13098 420,-Kč 
270 mm 15.13099 474,-Kč 

 

 

 

 

Gumová špachtle 300mm 15.13320 96,-Kč 

na penetrace 
 
 
 
 
 

Čistící ubrousky, dávkovač se 72 ubrousky  

Vlhké ubrousky v dávkovači 

• Vysoká kvalita pro individuální použití 
• Oboustranně měkké a abrasivní 
• Čistí těžké mastnoty, tuky, lepidla, olej, tér, prach apod. 
• Vhodný pro všechny materiály a podklady v průmyslu a různých odvětvích jako na  
 čištění vozidel nebo na čištění částí strojů, komputerů, telefonních sluchátek, 

automobilových kokpitů a zároveň na jemné čištění povrchů např. plexisklo 
• Výjimečně příznivé pro kůži díky čistícím substancím s příjemným pomerančovým 

aroma 

• Jednoduché vytahování ubrousků perforační otvorem 

Dávkovač se 72 ubrousky 

 
 
 
 
 

22.12980 888,-Kč  
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N á ř a d í  n a  p a r k e t y  a  l a m i n á t y   

 

 

Náhradní váleček "Mohér" 19.15801 238,-Kč 

Profi-váleček s velurovým potahem, 4mm výška vlasu, 250mm šířka, pro 8mm držák. 

Používá se pro vysoce viskózní materiály.  

Dodání bez držadla.  

 

 

 

Náhradní váleček "Pacifik" 19.15803 310,-Kč 

Profi-váleček s polyesterovou směsí, 11mm výška vlasu, 250mm šířka, pro 8mm  
držák.  

Vhodný na lakování a nátěry podlah s vodním systémem. 

Dodání bez držadla.  

 

 

 

Náhradní váleček "Industria" 19.15810 240,-Kč 

Profi-váleček s nylonovým potahem, 12mm výška vlasu, 250mm šířka, pro 8mm  
držák.  

Velmi vhodný pro podlahové nátěry. 

Dodání bez držadla.  

 

 

 

Pěnový váleček 19.15811 240,-Kč 

Profi-váleček z měkké pěny, oboustranně zaoblený, 80mm vnější průměr, 250mm 
šířka, pro 8mm držák.  

Vhodný na lakování.  

Dodání bez držadla.  

 

 

 

Držadlo 8mm 19.15813 87,-Kč 

pro 250mm válečky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váleček na penetrace a lepidla 19.15805 139,-Kč 

250mm s držákem a mřížkou. 
Pro jednoduché natírání, nanášení lepidla apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teleskopická tyč 19.15815 546,-Kč 

Výsuvná do 2m. Vhodná pro stěrky a válečky. 
Teleskopická násada ze stabilního hliníkového profilu. 
S patentovaným kónusem k uchycení příslušenství. 
Délkové nastavení díky vnitřnímu upínání. 
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N á ř a d í  n a  p a r k e t y  a  l a m i n á t y   

 
 
 
Tkané brusné pásy 750x200mm 

Standardní velikost, vhodná pro všechny pásové brusky. Těžká bavlněná tkanina s 
pevným spojem a hustým korundovým posypem. Velmi hodnotná kvalita, vhodné pro 
vysoké zatížení. Balení á 10 ks. 

KG 16 24.00016 1.701,-Kč 
KG 24 24.00024 1.624,-Kč 
KG 36 24.00036 1.550,-Kč 
KG 40 24.00040 1.473,-Kč 
KG 60 24.00060 1.359,-Kč 
KG 80 24.00080 1.208,-Kč 
KG 100 24.00100 1.172,-Kč 

KG 120 24.00120 1.172,-Kč 
 
 

Zirkon - tkané brusné pásy 750x200mm  

Zirkon pro podstatně vyšší brusný výkon Standardní velikost, vhodná pro všechny  
pásové brusky. Těžká bavlněná tkanina s pevným spojem a hustým korundovým  
posypem. Velmi hodnotná kvalita, vhodné pro vysoké zatížení.  
Balení á 10 ks.  

KG 24 24.50024 2.020,-Kč 
KG 36 24.50036 1.944,-Kč 
KG 40 24.50040 1.836,-Kč 
KG 60 24.50060 1.689,-Kč 
KG 80 24.50080 1.507,-Kč 
KG 100 24.50100 1.433,-Kč 
KG 120 24.50120 1.433,-Kč 
 
 
Brusný pás 480x200mm  

Vhodný pro válcové brusky s odstředivým válcem.  
Silná X-bavlněná tkanina s pevným spojem a  
Hustým korundovým posypem. Vysoká kvalit pro profesionály.  
Balení á 10 ks.  

KG 24 24.30024 1.201,-Kč 
KG 36 24.30036 1.165,-Kč 
KG 60 24.30060 1.127,-Kč 
KG 80 24.30080 1.057,-Kč 
KG 100 24.30100     981,-Kč 
 
 

Brusné kotouče Ø 1 78mm 

Vysoká kvalita pro profesionály. Ušlechtilý korund 
na pevném kotouči. Balení á 50 ks. 

KG 16 24.10016 2.108,-Kč 
KG 24 24.10024 1.385,-Kč 
KG 36 24.10036 1.161,-Kč 
KG 40 24.10040 1.091,-Kč 
KG 60 24.10060    873,-Kč 
KG 80 24.10080    801,-Kč 
KG 100 24.10100    728,-Kč 
KG 120 24.10120    728,-Kč 
 
 

Brusné kotouče na suchý zip Ø 1 78mm 

Vysoká kvalita pro profesionály. Ušlechtilý korund 
na pevném kotouči. Balení á 50 ks. 

KG 16 24.21016 1.889,-Kč 
KG 24 24.21024 1.782,-Kč 
KG 36 24.21036 1.748,-Kč 
KG 60 24.21060 1.491,-Kč 
KG 80 24.21080 1.381,-Kč 
KG 100 24.21100 1.271,-Kč 
KG 120 24.21120 1.271,-Kč 
KG 150 24.21150 1.271,-Kč 
KG 180 24.21180 1.271,-Kč 
 
 

Brusné kotouče Ø 1 50mm 

Vysoká kvalita pro profesionály. Ušlechtilý korund 
na pevném kotouči. Balení á 50 ks. 

KG 16 24.80016 1.624,-Kč 
KG 24 24.80024 1.021,-Kč 
KG 36 24.80036    873,-Kč 
KG 40 24.80040    764,-Kč 
KG 60 24.80060    636,-Kč 
KG 80 24.80080    584,-Kč 
KG 100 24.80100    544,-Kč 
KG 120 24.80120    544,-Kč 
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Brusné kotouče na suchý zip Ø 150mm 

Vysoká kvalita pro profesionály. Ušlechtilý korund 
na pevném kotouči. Balení á 50 ks. 

KG 16 24.81016 1.410,-Kč 
KG 24 24.81024 1.399,-Kč 
KG 36 24.81036 1.165,-Kč 
KG 40 24.81040 1.091,-Kč 
KG 60 24.81060 981,-Kč 
KG 80 24.81080 909,-Kč 
KG 100 24.81100 873,-Kč 
KG 120 24.81120 873,-Kč 
 
 

Zirkon- brusné kotouče na suchý zip Ø 1 50mm 

Vysoká kvalita pro profesionály. Zirkonový korund na pevném 
nosiči spojený pevnou pryskyřicí. 
Balení á 50 ks. 

KG 24 24.82024 3.163,-Kč 
KG 36 24.82036 2.623,-Kč 
KG 40 24.82040 2.580,-Kč 
KG 60 24.82060 2.292,-Kč 
KG 80 24.82080 2.146,-Kč 
KG 100 24.82100 1.962,-Kč 
KG 120 24.82120 1.962,-Kč 
 
 

Brusné kotouče na suchý zip Ø 150mm 9 děr  

8 děr na odsávání 1 středová. Na excentrické broušení. Vysoká kvalita pro 
profesionály. Ušlechtilý korund na pevném kotouči.  
Balení á 50 ks.  

KG 24 24.91024 1.554,-Kč 
KG 36 24.91036 1.484,-Kč 
KG 40 24.91040 1.131,-Kč 
KG 60 24.91060 1.131,-Kč 
KG 80 24.91080 1.131,-Kč 
KG 100 24.91100 1.131,-Kč 
KG 120 24.91120 1.131,-Kč 
KG 150 24.91150 1.131,-Kč 
 
 

Brusné kotouče na suchý zip Ø 1 25mm 

Vysoká kvalita pro profesionály. Ušlechtilý korund na pevném kotouči. 
Pro brusku na okraje Romo-1 25, balení á 25 ks. 

KG 24 24.70530 868,-Kč 
KG 40 24.70540 661,-Kč 
KG 60 24.70560 609,-Kč 
KG 80 24.70580 598,-Kč 
KG 100 24.70590 585,-Kč 
KG 120 24.70595 585,-Kč 
 

 

Brusný list-úchyt 19.14936 472,-Kč 

Pro Multimaster a Supercut, po 2 ks  
 
 
 
 
 

Brusné listy  
Pro Multimaster und Supercut (s adaptérem) 
Balení á 50 ks, bez děr.  

KG 40 19.14931 715,-Kč 
KG 60 19.14932 715,-Kč 
KG 80 19.14933 715,-Kč 
KG 100 19.14934 715,-Kč 
KG 120 19.14935 715,-Kč 

 

E-Cut 65mm 19.14937 1.030,-Kč 

E-Cut 35mm 19.14945 920,-Kč 

Pro Multimaster, se šikmým ozubením na dřevo, sádrokarton a měkké 
umělé hmoty. Hloubka brusu 50mm.  

 
 
 

Brusivo pro jednokotoučové stroje najdete také na straně 1 1  
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Hrotová stěrka se stupnicí 15.13455 2.353,-Kč 

Profesionální nářadí k nanášení lepidla a vyrovnávací stěrky  
na velké plochy ve vzpřímeném držení. Základní profil 600mm široký,  
s 6 výměnnými ocelovými hroty a nerezovému plechu  
k nastavení rozdílných nastavitelných výšek do 11mm.  
Dodávka s držákem násady, bez násady, vhodné pro teleskopickou tyč.  

Náhradní hroty pro hrotovou stěrku do 11 mm 15.13457 549,-Kč 

Sada s 12 hroty a nářadím.  

Náhradní hroty pro hrotovou stěrku do 20mm 15.13456 549,-Kč 

Sada s 12 hroty a nářadím. Pro stěrku bez stupnice.  

 

Stěrka hladká 15.13451 751,-Kč 

Pro nanášení pevnějších materiálů, pro univerzální použití.  
S dřevěným rámem a hladkým nerezovým plechem plech 600mm.  
Dodávka s držákem násady, bez násady, vhodné pro teleskopickou tyč.  

 

 

 

Stěrka se speciální vložkou R 1 15.13450 958,-Kč 

K nanášení lepidel a vyrovnávací stěrky.  
Dřevěný rám s upínací lištou pro speciální vložku 560mm.  
Dodávka včetně 1 ks speciální vložky R1 z 15.13295.  
Dodávka s držákem násady, bez násady, vhodné pro teleskopickou.  

 

 

 

Stěrka s vložkou R2 a 2 hroty 15.13453 1.361,-Kč 

Profesionální nářadí k nanášení lepidla a vyrovnávací stěrky na velké plochy ve 
vzpřímeném držení. Včetně ozubené vložky R2 56cm široké, stejně jako nerezový 
plech k nastavení rozdílných nastavitelných výšek. Dodávka s držákem násady, bez 
násady, vhodné pro teleskopickou tyč.  

 

 

 

R1 -Speciální vložka 15.13295 512,-Kč 

560mm 3,0x4,0x1,5mm, balení á 10 ks  

R2-Speciální vložka 15.13281 512,-Kč 

560mm 5,0x4,0x2,0mm, balení á 10 ks  

R3-Speciální vložka 15.13315 512,-Kč 

560mm 5,0x6,0x2,4mm, balení á 10 ks  

 

Teleskopická tyč 19.15815 546,-Kč 

Kvalitní teleskopická tyč z aluminia, výsuvná až do 2m. 
Vhodná pro stěrky, hřebíkové stěrky a válečky. 
 

Hladítko 15.13350 213,-Kč 

se zahnutým držadlem z nerezové oceli, rozměr listu 280x135mm 
 
 
 
 
 
 

Vyrovnávací hladítko 

S dřevěnou rukojetí, list je z vysoce kvalitní, tvrzené a leštěné oceli. 

300mm 15.13360 270,-Kč 
400mm 15.13370   315,-Kč 
500mm 15.13380   373,-Kč 
 
 

Plošné hladítko, hladké 

S lehce nakloněným dřevěným držadlem pro jednodušší práci. 
List z vysoce kvalitní, tvrzené a leštěné oceli. 

400mm 15.13390 346,-Kč 
500mm 15.13410 409,-Kč 

47 



N á ř a d í  n a  p o k l á d k u   
 
 
 
Ozubená špachtle 180mm  

List z tvrzené, leštěné oceli.  
Balení á 10 ks  

A1 15.13056 519,-Kč 
A2 15.13050 519,-Kč 
A3 15.13051 519,-Kč 

B1 15.13057 519,-Kč 
B2 15.13058 519,-Kč 
B3 15.13054 519,-Kč 
B4 15.13067 519,-Kč 
B5 15.13055 519,-Kč  
B6 15.13053 519,-Kč 
B7 15.13043 519,-Kč 
B10 15.13044 519,-Kč 
B11 15.13045 519,-Kč 
B13 15.13047 519,-Kč 
B14 15.13046 519,-Kč 
B15 15.13052 519,-Kč 

Špachtle hladká 15.13059 519,-Kč 
 

Ozubená špachtle 210mm 

List z tvrzené, leštěné oceli. 
Balení á 10 ks 

A1 15.13060 648,-Kč 
A2 15.13062 648,-Kč 
A3 15.13063 648,-Kč 
A4 15.13064 648,-Kč 
A5 15.13065 648,-Kč 

B1 15.13070 648,-Kč  

B2 15.13080 648,-Kč 

B3 15.13072 648,-Kč 
B5 15.13071 648,-Kč 
B6 15.13073 648,-Kč 
B11 15.13066 648,-Kč 
B15 15.13068 648,-Kč 
Špachtle hladká 15.13061 648,-Kč 
 

Ozubená špachtle 250mm 

List z tvrzené, leštěné oceli. 
Balení á 10 ks 

A1 15.13081 738,-Kč 
A2 15.13085 738,-Kč 

B1 15.13082 738,-Kč 
B2 15.13083 738,-Kč 
B3 15.13084 738,-Kč 
B13 15.13079 738,-Kč 
 
 
 

Mateřská špachtle  

Ocelový list tvrzený a leštěný, rovný.  
K sevření vložky (ozubených lišt).  
balení á 10 ks  

180mm 15.13090 906,-Kč 
210mm 15.13160 1.129,-Kč 
280mm 15.13230 1.613,-Kč 
 

Aluquick 

Špachtle na vložky (ozubené) z aluminia 

180mm 15.13300 427,-Kč 
280mm 15.13310 569,-Kč 
 

 

 

 

Gumová špachtle 300mm 15.13320 96,-Kč 

Na potěr  
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Ozubené vložky 180mm  

Pro mateřskou špachtli a Aluquick  
Vysoce odolné proti opotřebení, balení á 10 ks.  

A1 15.13100 188,-Kč 
A2 15.13140 188,-Kč 
A3 15.13150 188,-Kč 
A4 15.13151 188,-Kč 
A5 15.13152 188,-Kč 

B1 15.13110 188,-Kč 
B2 15.13120 188,-Kč 
B3 15.13130 188,-Kč 
B4 15.13131 188,-Kč 
B5 15.13132 188,-Kč 
B6 15.13134 188,-Kč 
B7 15.13137 188,-Kč 
B10 15.13138 188,-Kč 
B11 15.13133 188,-Kč 
B14 15.13155 188,-Kč 
B15 15.13135 188,-Kč 
B16 15.13139 188,-Kč 
B17 15.13136 188,-Kč 

C1 15.13156 188,-Kč 
C2 15.13157 188,-Kč 
C3 15.13158 188,-Kč 
C4 15.13159 188,-Kč 

 

Ozubené vložky 210mm 

Pro mateřskou špachtli a Aluquick 
Vysoce odolné proti opotřebení, balení á 10 ks. 

A1 15.13170 207,-Kč 
A2 15.13210 207,-Kč 
A3 15.13220 207,-Kč 
A4 15.13221 207,-Kč 
A5 15.13222 207,-Kč 

B1 15.13180 207,-Kč 
B2 15.13190 207,-Kč 
B3 15.13200 207,-Kč  
B5 15.13202 207,-Kč 
B6 15.13204 207,-Kč 
B7 15.13207 207,-Kč 
B9 15.13208 207,-Kč 
B10 15.13209 207,-Kč 
B11 15.13203 207,-Kč 
B15 15.13205 207,-Kč 
B17 15.13206 207,-Kč 

S1 (nestatická  K) 15.13223 207,-Kč 
S2 ( nestatickáTL) 15.13224 207,-Kč 
S3 15.13225 207,-Kč 
S4 15.13201 207,-Kč 

C1 15.13226 207,-Kč 
C2 15.13227 207,-Kč 
 

Ozubené vložky 280mm 

Pro mateřskou špachtli a Aluquick 
Vysoce odolné proti opotřebení, balení á 10 ks. 

A1 15.13240 242,-Kč 
A2 15.13280 242,-Kč 
A3 15.13290 242,-Kč 
A4 15.13291 242,-Kč 
A5 15.13292 242,-Kč 

B1 15.13250 242,-Kč 
B2 15.13260 242,-Kč 
B3 15.13270 242,-Kč 
B4 15.13288 242,-Kč 
B5 15.13282 242,-Kč 
B6 15.13271 242,-Kč 
B7 15.13272 242,-Kč 
B10 15.13273 242,-Kč 
B11 15.13299 242,-Kč 
B12 15.13287 242,-Kč 
B15 15.13284 242,-Kč 
B16 15.13285 242,-Kč 
B17 15.13286 242,-Kč 

C1 15.13296 242,-Kč 
C2 15.13297 242,-Kč 
C3 15.13289 242,-Kč 
C4 15.13298 242,-Kč 

S1 (nestatická K) 15.13293 242,-Kč 
S2 (nestatická TL) 15.13294 242,-Kč 
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Flexibilní špachtle (dvojitý list)  

K nanášení a hlazení tekutých materiálů.  
Lehce zaoblený tvar listů - Lehce zaoblený tvar listů - díky co nejlepšímu úhlu a 
ohýbání listů doléhá na podlahu. Se zaoblenými okraji.  

200 mm 15.13088 420,-Kč 
270 mm 15.13089 474,-Kč 
350 mm 15.13087 542,-Kč 
 
 
 

Flexibilní špachtle (dvojitý list) 

Na uzavření povrchu a stěrkování parketové podlahy. 
Rovný tvar listů, se zaoblenými okraji. 

200 mm 15.13098 420,-Kč 
270 mm 15.13099 474,-Kč 

 

 

 

 

Gumová špachtle 300mm 15.13320 96,-Kč 

Na potěr 

 

 

 

 

Odvzdušňovací váleček 250mm x 11 mm 15.13475 969,-Kč 

Odvzdušňovací váleček 250mm x 31 mm 15.13469 1.089,-Kč 

S ochranným krytem proti stříkání. 
Bez násady, vhodné na teleskopickou násadu 19.15815 
 

 

 

 

 

 

 

Odvzdušňovací váleček 500mm x 11 mm 15.13480 1.453,-Kč 

Odvzdušňovací váleček 500mm x 22mm 15.13481 1.604,-Kč 

Odvzdušňovací váleček 500mm x 31 mm 15.13483 1.664,-Kč 

S ochranným krytem proti stříkání.  
Bez násady, vhodné na teleskopickou násadu 19.15815  

 

 

 

 

 

Odvzdušňovací váleček 750mm x 11 mm 15.13485 2.391,-Kč 

S ochranným krytem proti stříkání.  
Bez násady, vhodné na teleskopickou násadu 19.15815  

 

 

 

 

 

 

 

Hrotové nástavce 25mm 15.13460 549,-Kč 

s 25mm dlouhými hroty a upevňovacími řemeny  

Hrotové nástavce 50mm 15.13462 648,-Kč 

s 50mm dlouhými hroty a upevňovacími řemeny  

50 



M ě ř i c í  p ř í s t r o j e   

 

 

CCM - přístroj 20.14390 17.741,-Kč 

Kalcium-karbidová metoda měření vlhkosti s možností  
přímého odečítání vlhkosti v %. Jediná přesná a odbornými  
znalci uznávaná metoda měření. V plechovém kufru: 20 ampulí,  
pružinové váhy do 100 g, drtící miska, kladivo, palice, špičatý a plochý majzlík, 
sada ocelových kuliček, tlaková láhev s manometrem a drobné pomůcky.  
Digitální manometr a tiskárna na dotaz.  

Karbidové ampule pro CCM - přístroj, balení á 25 ks 20.14400 1.008,-Kč 

Karbidové ampule pro CCM - přístroj, balení á 100 ks 20.14410 2.621,-Kč 

Karbidové ampule pro CCM - přístroj, 10 x 1 g 20.14391 1.050,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlhkoměr Caisson 20.14420 6.412,-Kč 

Na ovládání jednoduchý měřicí přístroj - zapnout - vložit - číst  
digitální hodnotu a na měřicím přístroji srovnávat zobrazené tabulky.  
 
Speciálně na beton, podlahy a měření dřeva. Ne na destruktivní metodu měření. 
Měrná hloubka až k 3 cm. Měřící senzor na spodku. Digitální okamžité zobrazení. 
Automatické vypnutí. Přístroj na baterie. Včetně tašky.  

Určené jako orientační přístroj před měřením s CCM, k měření nejvlhčího místa.  

 

 

 

 

Hydrometr Kompakt B 20.14610 4.842,-Kč 

Na měření stavební vlhkosti. Rychlý ruční indikátor vlhkosti.  
Spolehlivě změří vlhkost na podkladu, krytině stěně. S LCD-displejem. 
Automatické ladění. Není třeba žádná separátní elektroda ani kabel. 
Doporučujeme jako orientační při práci s CCM!  

 

BlueLINE Hydrometr Kompakt B 20.14615 9.726,-Kč 

BL COMPACT B je elektronický stavební indikátor na nedestruktivní měření vlhkosti  
stavebních materiálů. Hydrometr pracuje na dielektrickém vysokofrekvenčním  
principu měření. Mnohostranné použití kulovité sondy slouží ke zjištění vlhkosti  
stavebních materiálů všeho druhu stejně jako ke zjištění rozložení vlhkosti ve  
stěnách, stropech a podlaze. Pro každý stavební materiál lze individuálně nastavit  
hraniční hodnotu, při překročení této hranice zazní akustický varovný signál. Ideální  
orientační přístroj pro všechna CCM-měření.  
Přístroj na baterie.  

Výhody:  
+ charakteristika pro 7 druhů stavebnin a 2 izolační hmoty stejně jako pro tvrdé a  
měkké dřevo  
+ akustický varovný signál  
+ automatická kalibrace  
+ ukazatel teploty  

 

Caisson na měření vlhkosti a teploty vzduchu 20.14422 5.082,-Kč 

Na ovládání jednoduchý měřicí přístroj - zapnout - zvolit mezi 
teplotou nebo vlhkostí - vložit - zjistíme hodnotu.  

Rychlé a bez komplikací měření teploty prostředí a vlhkosti vzduchu na stupnici C a  
F. S ochrannou sítí v oblasti senzorů. Digitální okamžité zobrazení. S tabulkou  
rosných bodů na zadní straně. Automatické vypnutí. Přístroj na baterie. Včetně tašky. 
Dodáváno s kalibračním certifikátem.  

Oblast teploty vzduchu od -10 do +50°C 
Rozsah vlhkosti vzduchu 5% do 99% 
Vlhkostní tolerance +/- 2%  
Teplotní tolerance +/- 0,3 stupeň Celsia  

 

 

Senzor teploty povrchu pro 20.1 4422 20.14423 1.970,-Kč 

K přesnému určení teploty povrchu a tudíž rosného bodu. 
Měřicí kabel se senzorem se zastrčí do vlhkoměru Caisson, 
určeným k tomuto účelu.  
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Vlhkoměr  -  vlhkost materiálu 20.14505 6.049,-Kč 

Formát mobilu. Na měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů, jako:  
buk, smrk, modřín, dub, čelist, javor, cementová mazanina, beton, sádra, 
anhydritový potěr, cementová malta, cihla a malta.  
Měření s 2 hroty do podkladu, nedestrukční metoda měření. 
Měřicí hloubka do 3,5-4,0 cm, kde je měření v horní  
třetinové výši zprůměrované. Rozpětí 0-50%. Dodávka s taškou, smyčka 
na uchycení, ochranné víko a kalibrační protokol.  

 

Vlhkoměr  -  vlhkost materiálu plus 20.14506 10.773,-Kč 

Včetně osvětlení a teploty. Formát mobilu. Na měření vlhkosti dřeva a stavebních 
materiálů, jako: buk, smrk, modřín, dub, čelist, javor, cementová mazanina, beton, 
sádra, anhydritový potěr, cementová malta, cihla a malta.  
Měření s 2 hroty do podkladu, nedestrukční metoda měření.  
Měřicí hloubka do 3,5-4,0 cm, kde je měření v horní třetinové výši zprůměrované. 
Rozpětí 0-50%. Dodávka s taškou, smyčka  
na uchycení, ochranné víko a kalibrační protokol.  

 

Měřič tvrdosti podkladu RI-RI 16.14074 5.847,-Kč 

K určení pevnosti povrchu mřížkovou metodou.  
Skládá se z 2 částí - nerezový plech a speciální odpružený hrot  

 

 

 

 

Měřící klín 15.12313 735,-Kč 

Aluminium 0-20mm, na měření nerovnosti potěru  

 

 

Ocelový úhelník 15.13520 809,-Kč 

100 x 50cm pozinkovaný, pevné provedení.  

 

 

 

Ocelové pravítko s fasetou 15.13530 2.517,-Kč 

205cm pozinkované, pevné provedení.  

 

 

Pravítko na dveřní zárubně 15.13540 1.021,-Kč 

vytažitelné 75 - 110cm, nerez.  

 

 

 

Výškově nastavitelná špachtle 15.13086 989,-Kč 

nerez, výškově nastavitelná hrana, posuvná 2-15mm.  
 
 
 
 

Ocelové pravítko  

nerez, bombírované, stočené, 8cm široké provedení.  
Používá se s křížovým úhelníkem pro nastavení 90°.  

205cm 15.13590 870,-Kč 
405cm 15.13600 1.601,-Kč 
505cm 15.13610 1.898,-Kč 

 

Křížový úhelník 50cm 15.13588 753,-Kč 

Pro nastavení 90° úhlu, pro pásové ocelové pravítko 8cm.  

 

 

Schodová šablona 16.14080 2.549,-Kč 

Se 6 různě dlouhými rameny, se kterými se správně zaměří a připraví body na  
schodech a zafixují. Poté se dají naměřené hodnoty rychle a přesně přenést na  
podlahovou krytinu. Ramena po dvou - 600 mm, 800 mm, 1000 mm.  
V dřevěném pouzdře  
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Míchací stroj RO-1400 15.12378 5.010,-Kč  BS 

2rychlostní míchací stroj s velmi silným motorem, univerzální použití do 50kg.  

S pomalým startem pro míchání bez postříkání.  
S ergonomickým měkkým držadlem.  
Včetně vřetenového míchadla.  

Technická data:  
Výkon motoru: 1400 Watt, 230 Volt 
Otáčky 1 : 150 - 300 ot/min 
Otáčky 2: 300 - 650 ot/min 
Závit: M14 
Hmotnost: 8,00kg 
Max. míchané množství: 50kg 
Max. průměr koše: 140mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míchadlo na maltu 140mm M 14 15.12393 735,-Kč 

Robustní míchadlo, mnohostranné použití pro těžké a viskózní materiály 
jako jsou omítka, hotové malty, lepící malty, lepidlo na dlažbu,  
vápno, beton, cement, potěr, nátěrový tmel, izolační ochrana,  
křemičité stěrky s epoxidovou pryskyřicí. Do 50 kg.  
 

Vřetenové míchadlo 120mm M 14 15.12399 672,-Kč 

Silné míchadlo, mnohostranné použití pro těžké a vysoce viskózní materiály jako jsou 
omítka, hotové malty, lepící malty, sádra, cement, lepidla na dlažbu, stěrky, pasty, 
granuláty, křemičité stěrky s epoxidovou pryskyřicí. Do 50 kg.  

 

Košové míchadlo 120mm M 14 15.12396 672,-Kč 

Ideální na míchání lepidel, těsnících hmot, kytů,  
nátěrových tmelů, bitumenových nátěrů, tmel,  
směsí s epoxidovou pryskyřicí apod. Zvláště efektivní při míchání 
zespoda nahoru, což zaručuje dobrý výsledek. Do 25kg.  

 

2křídlé míchadlo 120mm M 14 15.12385 629,-Kč 

Speciální míchadlo pro tekuté materiály jakož i lepidlo, laky, lazury  
a základní nátěry. Také pro nasazení pro rychlootáčkové míchací 
nářadí. Rychlé a homogenní míchání při vysokém klidném  
chodu, bez stříkání. Do 50kg.  

 

Košové míchadlo 120mm SW 10 15.12380 441,-Kč 

U Univerzální míchadlo pro vrtačky, pro tekuté materiály.  
Úchyt: SW 10. SW = rozměr klíče (pro uchycení do vrtačky)  

 

 

Vřetenové míchadlo 120mm SW 10 15.12391 441,-Kč 

Univerzální míchadlo pro vrtačky Pro všechny lepkavé a tuhé materiály, 
jako obkladové a montážní lepidlo, hotové malty, nátěrové tmely, apod. 
Míchá se zespoda nahoru. Úchyt: SW 10. 
SW = rozměr klíče (pro uchycení do vrtačky) 
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P r o t i s k l u z n é  p á s k y   
 
 
 
ROLL-protiskluzné pásky  

Pevná, samolepicí, odolný materiál, s vysokou přilnavostí a excelentním formováním. K 
pokládce na klouzavé povrchy, např. Schody, vchody, rampy, vlhké prostory, lodě, 
zdravotnická zařízení, nákladní auta a autobusy.  

Z vysoce kvalitního materiálu, speciálních jemných mletých minerálních částic 
spojených syntetickou pryskyřicí.  

Černá Transparentní 
Pro venkovní použití s Lepidlem na hrany 1 4.1 1 1 73. 

Černá 50mm x 18m 
Transparentní 50mm x 18m 14.11160 2.034,-Kč 
Bílá 50mm x 18m 14.11161 2.034,-Kč 
Červená 50mm x 18m 14.11162 2.034,-Kč 
Zelená 50mm x 18m 14.11163 2.034,-Kč 
Šedá 50mm x 18m 14.11164 2.034,-Kč 
Fluorescentní žlutá 50mm x 18m (v noci svítí) 14.11165 2.034,-Kč 
Modrá 50mm x 18m 14.11166    5.112,-Kč 

Bíá Červená Hnědá 50mm x 18m 14.11167 2.034,-Kč 
Šedá 50mm x 18m (kvalita pro bazény) 14.11168 2.034,-Kč 
Neonová žlutá 50mm x 18m 14.11169 2.034,-Kč 
Signální 50mm x 18m (černá/žlutá) 14.11171 2.034,-Kč 
Šedá, hrubá 50mm x 18m (kvalita pro bazény) 14.11172 2.034,-Kč 
Transparent 50mm x 18m (kvalita pro bazény) 14.11174    4.662,-Kč 

14.11175 2.034,-Kč 
Černá 14mm x 18m (kvalita pro bazény) 
Šedá 14mm x 18m (kvalita pro bazény) 14.11200 576,-Kč 
Béžový 14mm x 18m (kvalita pro bazény) 14.11201 576,-Kč 

Fluorescentní 14.11202 576,-Kč 
žlutá Modrá 

Černá 28mm x 18m (kvalita pro bazény) 
Šedá 28mm x 18m (kvalita pro bazény) 14.11205 1.134,-Kč 

14.11206 1.134,-Kč 
Další šířky a velikosti na dotaz. 

 
 
 
 

Hnědá Šedá 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neonová žlutá Signální 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepidlo na hrany 14.11173 240,-Kč 

Na pokládku protiskluzných pásek Roll při venkovním použití. 
Na PVC-bázi. Tuba á 50g včetně trysky.  
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U p e v ň o v a c í  t e c h n i k a   

 

 

Nástřikové lepidlo kartón á 12 ks á 500ml 18.12960 3.176,-Kč 

Nástřikové lepidlo jednotlivé dózy 18.12961 315,-Kč 

Nástřikové lepidlo na bázi syntetického kaučuku na lepení, korku, gumy, 
měkké gumy, plastu, papíru, textilií, filcu, styroporu apod.  

Pro permanentní a dočasný přilepení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stříkačka na lepidlo 15.12330 1.181,-Kč 

S bajonetovým uzávěrem se 3 vyměnitelnými jehlami 
(jehly ve 3 různých velikostech). 

Náhradní jehly 15.12340 353,-Kč 

pro 1 5.1 2330, sada á 3 ks 

 

Polymerové montážní lepidlo kartón á 12 ks 18.12987 4.095,-Kč 

Polymerové montážní lepidlo jednotlivě 18.12988 395,-Kč 

Bez rozpouštědel, přetíratelné, vysokomolekulární, elastické, MS polymerové lepidlo 
na spáry a mezery pro veškeré stavby, stejně jako průmysl.  
Obsah: 470g  

Lepí podlahové profily, soklové lišty, futra dveří, dřevo, kov, přírodní a umělý kámen, 
tvrdé PVC, PUR-pěnu, různé umělé hmoty apod. Po vytvrdnutí lze brousit a lakovat. 
Odolné proti teplu do +110°C, voděodolné dle DIN EN 204 - D4. Výjimečně vhodné na 
pokládku nevrtaných profilů díky elastickému tvrdnutí!  

 

Kartušová pistole „Profi" 18.12994 951,-Kč 

Profesionální pistole ve stabilním provedení, uzavřená forma, 
vhodná také na těsnící hmoty v tubě.  

 

 

 

 

 

 

 

Spony na spáry 18.12952 918,-Kč 

Vlnité spony se používají při sanaci trhlin v potěru 
společně s dvousložkovým lepidlem.  
Balení á 1000 ks.  

 

Dvousložkové lepidlo 18.12950 407,-Kč 

Polyesterové opravné lepidlo vhodné pro sanaci trhlin.  
Speciální lepidlo na trhliny v podlaze, stejně jako přichycení  

hřebíkových lišt, kamene, betonu a kovu. Doba schnutí je asi 15 min. 

Obsah: 1000 g pryskyřice, 30 g tvrdidlo  

 
 
 
 
 
 

Ocelové hřebíky TEC lesklé 1,5 mm  

Balení á 1000 ks  
TEC-ocelové hřebíky  

20 mm 21.12030 245,-Kč 
25 mm 21.12040 272,-Kč 
30 mm 21.12050 301,-Kč 
35 mm 21.12060 323,-Kč 
45 mm 21.12080   452,-Kč 
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O c h r a n n é  p r a c o v n í  p o m ů c k y   

 

 

Chrániče kolen standard bílé 15.11712 656,-Kč 

S tlustým buněčným kaučukovým polštářem a měkce vycpaným okrajem. 
Se 2 upínacími pásy na suchý zip. S flexibilní gumou.  
Pár.  

 

 

 

 

 

 

 

Chrániče kolen Ergo 15.11720 819,-Kč 

certifikované EN 14404  

Náhradní pásky 15.11721 67,-Kč 

pro chrániče Ergo  

 

 

 

 

 

 

ALPRO®-chrániče kolen 15.11678 2.868,-Kč 

Optimální ochranu kolen při práci v kleči zaručují ALPRO®-chrániče kolen.  

S plynule nastavitelnými páskami na suchý zip lze přichytit chrániče přesně na  
kolena. Tím je při práci zaručena ochrana kolen a zároveň bezbolestné používání.  
 

 

 

 

 

 

 

Zásuvné kolenní polštáře z pěnové gumy 15.11715 314,-Kč 

Vysoká kvalita, k zasunutí do pracovních kalhot. 
Dlouhodobě elastické a příjemné na nošení díky 
mřížkovanému tvarování. Pár.  
Každý polštář 75g, rozměry: 22,5 x 16 x 12mm.  

 

 

 

 

 

 

Ochranná respirační maska s klimatickým ventilem, FFP2 22.12966 558,-Kč 

FFP-klasik s ActivForm®, DuraMesh®-vnější strukturou a Klimaventil®. Díky 
ActivForm® se automaticky formuje na tváři.  
DuraMesh®-vnější struktura zajišťuje stabilitu a trvanlivost.  
Upínací systém kolem hlavy se automaticky tvaruje pro  
potřeby nositele. Klimaventil® usnadňuje vydechnutí a  
vzduch pod maskou je chladnější. Podle normy EN149:2001,  
ochranný stupeň: FFP2 NR D proti zdraví škodlivých a karcinogenních 
prachových částic, kouři, aerosolu na vodní a olejové bázi.  
Ne proti radioaktivním látkám, jakož i vzduchu znečištěného  
biologickými látkami rizikové skupiny 3 + enzymy.  

Balení á 3 ks  

 

 

Ochranná respirační maska s klimatickým ventilem, FFP3 22.12967 474,-Kč 

Vedle ActivForm®, DuraMesh®-vnější struktura a Klimaventil® se liší  
tato FFP-maska zvláště upínacím systémem kolem hlavy, těsnícími  
chlopněmi a skládanou konstrukcí filtru, čímž může být nošena déle  
jak 8 hodin. Klimaventil® usnadňuje vydechnutí a vzduch pod maskou  
je chladnější. Podle normy EN149:2001, ochranný stupeň: FFP2 NR D  
proti zdraví škodlivých a karcinogenních prachových částic, kouři,  
aerosolu na vodní a olejové bázi. Ne proti radioaktivním látkám,  

jakož i vzduchu znečištěného biologickými látkami rizikové skupiny 3 + enzymy. 

Každý kus je balený extra  
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P o d l o ž k y  p o d  k o b e r c e   
 
 
 
Allstop Plus  

Kobercová protismyková ochrana!  
Protiskluzové podložky drží stejně dobře na veluru, jako na parketách. 
Švýcarský kvalitní top produkt, snížené nebezpečí úrazu a komfortnější 
chůze. Jednoduchá pokládka bez faldů.  

Vhodné i pro podlahové topení. 

Technická data:  
Hmotnost: 450 g/m˛, tloušťka: 5-6mm.  
Materiál: polyester, různé šířky.  

800mm, 25bm. na roli, 20m˛ 12.11940   4.306,-Kč 
1200mm, 25bm. na roli, 30m˛ 12.11950   6.423,-Kč 
1500mm, 25bm. na roli, 37,5m˛ 12.11960   8.010,-Kč 
1900mm, 25bm. na roli, 47,50m˛ 12.11970 10.123,-Kč 
2400mm, 25bm. na roli, 60m˛ 12.11980 12.773,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allstop béžový  

Kobercová protismyková ochrana!  
Protiskluzová izolační lepicí polyesterová podložka bránící pohybu 
koberců po PVC, parketách a keramické podlahovině.  

Technická data:  
Hmotnost: ca. 170g/m˛, tloušťka: 2-3mm, 
Materiál: polyester, různé šířky  

600mm, 50bm. na roli, 30m˛ 12.11860 3.811,-Kč 
800mm, 50bm. na roli, 40m˛ 12.11870 5.046,-Kč 

1200mm, 50bm. na roli, 60m˛ 12.11880 7.551,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Floorliner - Originál 12.11847 4.020,-Kč 

Multifunkční a ochranné krycí rouno, je vícenásobně použitelné a  
extra robustní proti mechanickému opotřebení. Top kvalita pro vysoké nároky! 
Použití v kuchyni, koupelně, na dlaždice a schodiště, stejně jako ve všech 
místnostech při sanačních pracích- kolem čistých věcí!  

Role á 50m, 100cm šířka, hmotnost 180g/m²  

Výhody:  
- chrání podlahu, schody, obkládací dlaždice, armatury atd.  
- protiskluzný, ideální také na schody  
- vodě nepropustný, žádný problém při vylití  
- netřepí se  
- dá se vyprat  
- několikrát použitelný  
- rychlé položení bez záhybů  
- neškodí životnímu prostředí  

 

 

Floorliner - paropropustný 12.11848 4.371,-Kč 

Multifunkční a ochranné krycí rouno, je vícenásobně použitelné a  
extra robustní proti mechanickému opotřebení. Top kvalita pro vysoké nároky! 
Použití v kuchyni, koupelně, na dlaždice a schodiště, stejně jako ve všech  
místnostech při sanačních pracích a kde je potřeba paropropustná podložka 
ve vlhkém prostředí - kolem čistých věcí!  

Role á 50m, 100cm šířka, hmotnost 170g/ m² 

Výhody:  
- chrání podlahu, schody, obkládací dlaždice, armatury atd.  
- protiskluzný, ideální také na schody  
- vodě nepropustný, žádný problém při vylití  
- netřepí se  
- dá se vyprat  
- několikrát použitelný 
- rychlé položení bez záhybů 
- neškodí životnímu prostředí 
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O c h r a n n é  p o d l o ž k y  n a  p o d l a h u   
 
 
 
ROLL podložky na podlahu  

Z vysoce kvalitního polykarbonát, bez recyklovatelného podílu.  
Smyslově neutrální a bez škodlivých látek - TÜV zkouška, 100 % recyklovatelné, 
UV-stabilní, pro alergiky, extrémně trvanlivé, také pro podlahové vytápění,  
minimální valivý odpor pro kolečkové židle.  
 
 

Roll-polykarbonátové podložky hladké  

s protiskluzovou vrstvou na spodní straně podložky.  
Na parkety, PVC, linoleum, všechny hladké podlahoviny a  
100%polykarbonát bez recyklovatelného podílu. Tloušťka 2 mm.  

925x1200mm 12.11450 1.768,-Kč 
1000x1200mm 12.11451 1.862,-Kč 
1150x1200mm 12.11452 2.054,-Kč 
1500x1200mm 12.11453 2.535,-Kč 
1850x1200mm 12.11454 2.987,-Kč 
2000x1200mm 12.11455   3.176,-Kč 

3000x1200mm 12.11456   4.526,-Kč 
kulatá Ø 1000mm 12.11457 2.472,-Kč 
 
 
 

Roll-polykarbonátové podložky s nopy 

pro koberce. Tloušťka 2,75mm. 1 00% polykarbonát bez recyklovatelného podílu. 

930x1200mm 12.11500 2.214,-Kč 
1000x1200mm 12.11505 2.375,-Kč 
1150x1200mm 12.11510 2.666,-Kč 
1500x1200mm 12.11515 3.307,-Kč 
1850x1200mm 12.11520 3.978,-Kč 
2000x1200mm 12.11525 4.392,-Kč 
3000x1200mm 12.11530 6.284,-Kč 
 
 
 
 

Všechny pravoúhlé velikosti mohou být dodány s jazykovým výřezem podél  
nebo napříč. Může být dodán jakýkoli tvar podle výkresu až do rozměru 120x300 mm.  

 

Přesný výřez pro podložky Roll 10.00004 490,-Kč 

Speciální množství a formy na dotaz!  
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O b j e d n a c í  f o r m u l á ř   

 
 

Zákazník Fakturační adresa (pokud je jiná) 
 

Firma Firma 

Zákaznické číslo (pokud je známé) Zákaznické číslo (pokud e známé) 

Obchodní partner Obchodní partner 

Ulice č. p. Ulice č. p. 

Město PSČ Město PSČ 

Telefon Telefax Telefon Telefax 

e-mail e-mail 
 

Prodej se řídí našimi všeobecnými podmínkami. Výrobek zůstává až do úplného zaplacení v našem vlastnictví. 
 

Objednávka Dotaz Zasílání informací 
 

Číslo výrobku Označení   Množství               Cena za jednotku                     Dohromady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chtěl bych potvrzení o objednání faxem,  

pokud nelze objednávku včas vyřídit!  

Chtěl bych být informován o novinkách a akcích; 

moje e-mailová adresa je:  

 

 

Objednací formulář vyplňte a pošlete na naši faxovou adresu,  

 najdete ji na zadní straně!  



A b e c e d n í  r e j s t ř í k   
 
 

A L R 
Allstop 57 Leister 31 Raznice laminátu 43 
Aluquick 48 Lepidlo na hrany 54 RI-RI 52 

Linocutter 30 Rotační frézovací talíř 7 9 
B 17 Lino-ořezávač hran 28 Rotorscraper 7 
Bruska u stěny 4 Rozběhový omezovač proudu 12 
Brusky na podlahy 12 M Ruční stripper 25 
Brusná mřížka 7 Mateřská špachtle 48 Ruční škrabka 27 
Brusný agregát 15 Měděná páska 41 Ruční bruska 17 
Brusné kotouče 1 40mm 11 Měřící klínek 52 Řetízkové nůžky 38 
Brusné kotouče 380/41 0mm 45 Měřicí přístroje 51 Řezač pásů koberců 40 
Brusné kotouče pro brusku u stěny 46 Měřič tvrdosti povrchu 52 Řezač pásů lina 28 
Brusné listy pro Multimaster 46 Měřidla na schody 52 Řezač pásů lina 28 
Brusné pásy pro pásové brusky 45 Míchací stroje 53 Řezač spár 30 
Brusné talíře 11 Míchadla 53 
Brusné talíře na okraje 17 Mini-napínač 40 S 
Brusný blok 33 Mohér 44 Sada na dřevo pro ruční brusku 17 
Brusný blok u stěny 27 Montážní lepidlo 55 Sanační fréza 26 
Brusný kámen 27 Mozart nůž 33 Senzor měření teploty povrchu 51 
Brusný kartáč 13 Multifunkční talíř 9 Seřezávač v rozích 29 
Brusný talíř 1 25/1 80mm 19 Spárový napínač 40 
Brusný talíř na dřevo 10 N Stavební vysavač 20 21 
Brusný talíř s prstencem 8 Nádrž na kapalinu 13 Stěrka 47 
Bullystripper 24 Náhradní jehlová deska 11 Straticut 43 

Napínání koberců 56 Stripovací stroje 23 24 25 
C Nářadí na míchání 53 Superfiniš-Pady 140mm 15 
CCM-přístroj 51 Nářadí na schody 41 Superfiniš-Pady 410mm 12 
Čepele pro škrabky 36 Nástřikové lepidlo 55 Super pady 11 
Čistící guma 33 Nástřikové lepidlo 55 Svařování za studena 35 
Čistící kapesníčky 43 Nože pro stripovací stroje 23 24 25 Svařovací automat 31 

Nůž Cutter 37 Svařovací přístroj 31 
D Nůž delfín 37 Svařovací sáňky 33 
Diamantové kotouče 10 Nůž pro podlaháře 37 Svařovací vozík 31 
Diamantové kotouče pro ruční brusku 18 Nůž žralok 37 Svorka na spoje 41 
Diamantové kotouče pro sanační frézu 26 Nůžky 38 Svorky na potěr 55 
Diamantové pad-talíře 10 Nůžky na koberce 38 Šamponovací kartáč 13 
Diamantové rotační talíře 7 9 Nůžky na pokos 39 Škrabka na podlahu 27 
Diamantový brusný talíř 17 Nůžky na vlas 38 Škrabka na spáry 29 
Diavolo 20 21 Škrabky 27 
Distanční držák 43 O Špachtle na zárubně 52 
Dorážecí deska 42 Objektový vysavač 20 21 
Držák na tyč 34 Ocelové hřebíčky 55 T 
Dvouhlavý napínač 40 Ocelové kladivo 42 Talíř na hlazení 10 
Dvousložkové lepidlo 55 Ocelové pravítko 52 Talíř na potěr 10 

Ocelový úhelník 52 Talíř s kartáčovými hrnky 10 
E Oddělovač nečistot 5 Trapézové čepele 36 
Easy 5000 30 Odlamovací čepele 36 Trhací svěrka 25 

Odřezávací nůž 33 Triac S/ST 31 
F Odřezávač koberců 23 24 25 Trysky pro svařovací přístroje 32 
Flexibilní špachtle 43 Odsávací systém 5 Tříhranná škrabka 29 
Floorliner 57 Odvzdušňovací váleček 50 Tyče 34 
Fréza na spáry 30 Ochranná maska 56 
Frézka na ruční brusku 19 Ochranné podložky 58 U 
Frézovací agregát 7 Oj pro válce 44 Úhelník 52 

Opravná pasta 35 Univerzální nože 37 
G Opravná sada na parkety 42 Univerzální nůžky 38 
Gumová palička 42 Orýsovač 29 Univerzální řezač 39 
Gumová špachtle 43 Ořezávač hran 28 

Ozubená špachtle 48 V 
H Válce na lino 34 
Háčková čepel 36 P Válce na lino 44 
Hoblík na spáry 29 Pacifik 44 Váleček na spoje 41 
Hrotová stěrka 47 Páčidlo 41 Vario 28 
Hrotové nástavce 50 Pad-kotouče 11 Vlhkoměr 51 52 
Hrubý kartáč 13 Pad-unášecí talíř 11 Vlněné pady 12 
Hřebíčky 36 Parketová bruska 15 Vložky do špachtlí 49 
Hydrometr 51 Parketová dorážecí deska 42 Vložky pro stěrku 47 

Parketové čepele 43 Vložky pro špachtle 49 
I Penetrační váleček 44 Vozík na ruční brusku 17 
Industria 44 Pěnový váleček 44 Vyhlazovací kladívko 34 

PKD-frézka 6 Vyhlazovací korek 34 
J PKD-kotouče pro ruční brusku 18 19 Vyrovnávací hladítko 47 
Jednokotoučové stroje 4 PKD-kotouče pro sanační frézu 26 Vysavač 20 21 

PKD-rotační talíř 6 9 Výškový orýsovač 29 
K Planfräser 7 
Kamenný kotouč 10 Podložky pod koberce 57 W 
Kartáč 41 Podložky pod židle 58 Wolframkarbid pro ruční brusku 19 
Kartáč na leštění 13 Polykarbonátové podložky 58 Wolframkarbidové kotouče 8 
Kartáč na svařovací trysky 32 Prodlužovací kabel 12 Wolframkarbidové talíře 8 9 
Kartušová pistole 55 Protiskluzná páska 54 Woody 15 
Kladivo 42 Protiskluzná páska 33 
Kolejnice pro řezač pásů 28 Průbojník 37 Z 
Kolenový napínač 40 Průmyslový vysavač 20 21 Zásuvné nákoleníkové polštářky 56 
Konfekční páska 40 Přítlačný váleček 32 
Konfekční přístroj 40 Přítlačný váleček 28 
Koště 34 
Kotouč s drtí 8 
Kotouče na suchý zip pro ruční brusku 45 46 
Kožené pouzdro pro čtvrt měsíční nůž 33 
Kruh s drtí 8 
Krycí rouno 57 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GmbH  

Přinášíme oživení trhu s nářadím  

 
 

Albstrasse 1 2 

72820 Sonnenbühl 

Deutschland 

 

Telefon +49 (0) 71 28/9280-0 

Telefax +49 (0) 71 28/9280-1 1 
Navštivte nás na sociálních sítích 

E-Mail  info@roll-gmbh.de 
 
 

w w w . r o l l - g m b h . d e   

 

http://www.roll-gmbh.de/
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