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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ
společnosti Démos trade, a.s., se sídlem Škrobálkova 630/13, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ: 25397478,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1921
1.	 PŘEDMĚT ÚPRAVY
1.1.	 Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) se vztahují na závazky mezi společností Démos trade, a.s., se sídlem Škrobálkova 630/13, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ: 25397478, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1921 („Pronajímatel“) v postavení pronajímatele
a právnickými i fyzickými osobami, v postavení nájemce či podnájemce („Nájemce“ a společně s Pronajímatelem také jako „Smluvní strany“), v rozsahu,
ve kterém závazek není upraven samostatnou smlouvou o pronájmu movitých
věcí („Smlouva“), jejichž předmětem jsou movité věci, zejména nářadí a stroje,
nabízené ze strany Pronajímatele („Zařízení“).
1.2.	 Tyto Podmínky upravují zejména uzavírání Smluv, jakož i způsob plnění a úhrady Nájemného (tak jak je definováno níže) a práva a povinnosti Smluvních
stran. Všechny rezervační objednávky Zařízení Nájemcem se budou řídit výlučně Smlouvou a těmito Podmínkami. Pokud nebude ve Smlouvě stanoveno
výslovně jinak, nepoužijí se na právní vztahy mezi Smluvními stranami žádné
jiné smluvní podmínky třetích stran, ani žádné obchodní zvyklosti.
1.3.	 Pronajímatel prohlašuje, že veškerá Zařízení jím poskytovaná ke krátkodobému
pronájmu jsou v jeho vlastnictví či ve vlastnictví jeho smluvního partnera a Pronajímatel je oprávněn k tomu je poskytnout za úplatu další osobě, tj. Nájemci.
2.	 ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ SMLUV
2.1.	 Nájemce telefonicky, osobně či prostřednictvím elektronické pošty zarezervuje
požadované Zařízení u Pronajímatele.
2.2.	 Pokud Pronajímatel prostřednictvím elektronické pošty potvrdí přijetí objednávky učiněné telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty, tímto potvrzením objednávky ze strany Pronajímatele dojde k uzavření Smlouvy. V případě
osobní rezervace Zařízení u Pronajímatele vzniká Smlouva jejím písemným
vyhotovením. Nedílnou součástí Smlouvy jsou i tyto Podmínky, přiložené k potvrzení objednávky.
2.3.	 Nedojde-li k potvrzení nebo odmítnutí objednávky Nájemce do 3 pracovních
dnů ode dne doručení objednávky Pronajímateli, má se za to, že objednávka
nebyla Pronajímatelem přijata.
3.	 STORNO OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘED JEJÍM
ZAPOČETÍM
3.1.	 Nájemce je oprávněn stornovat objednávku učiněnou telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty bez nároku Pronajímatele na náhradu škody či jakýchkoliv souvisejících nákladů do 24 hodin před okamžikem počátku nájmu
dle Smlouvy. Stornování objednávky Nájemcem může být provedeno jak písemně, elektronickou poštou (e-mailem), tak i telefonicky s následným písemným nebo elektronickým (e-mailem) potvrzením bezprostředně po provedení
telefonického stornování.
3.2.	 Uzavřením Smlouvy vzniká závazek Nájemce převzít Zařízení specifikované v
potvrzení objednávky. Skutečnost, že Nájemce nepřevezme objednané Zařízení ve stanovený termín nebo na sjednané období, nezbavuje Nájemce povinnosti zaplatit Nájemné v plné výši a za celou dobu nájmu.
3.3.	 Ustanovením čl. 3.2 Podmínek nejsou dotčena práva Nájemce, pokud je spotřebitelem, na odstoupení od Smlouvy podle Občanského zákoníku.
4.	 TRVÁNÍ SMLOUVY
4.1.	 Nájem se uzavírá na sjednanou dobu určitou uvedenou ve Smlouvě, přičemž
prvním dnem nájmu je den stanovený ve Smlouvě bez ohledu na to, zdali
Nájemce Zařízení převezme či nikoliv.
4.2.	 Nájem zaniká uplynutím sjednané doby, vrácením či odebráním Zařízení Pronajímateli anebo odstoupením od Smlouvy v souladu s těmito Podmínkami.
4.3.	 Před uplynutím sjednané doby nájmu je Pronajímatel oprávněn od smlouvy
jednostranně odstoupit v případě, že (i) Nájemce podstatně, nebo alespoň
dvakrát nepodstatně poruší Smlouvu, (ii) má Pronajímatel podezření na to, že
v důsledku porušení nebo hrozícího porušení Smlouvy Nájemcem může Pronajímateli vzniknout škoda či jiná újma, (iii) v případě zahájení insolvenčního
řízení proti Nájemci nebo (iv) v případě vstupu Nájemce do likvidace. Pronajímatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě prodlení s úhradou či
doplněním Jistoty ve smyslu čl. 5 těchto Podmínek anebo v případě prodlení
Nájemce s vrácením Zařízení.
4.4.	 Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Pronajímatele na úhradu sjednaného Nájemného, resp. jeho alikvótní části za dobu trvání nájmu (nebo i
po jeho skončení za dobu do navrácení Zařízení Pronajímateli), ani nárok na
náhradu škody, úhradu nákladů a úroků vzniklých v souvislosti s nájmem, a to i
za dobu následující po skončení Smlouvy, a to až do okamžiku vrácení Zařízení
Pronajímateli.
4.5.	 Veškeré případy, kdy je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, se současně považují za případy podstatného porušení Smlouvy Nájemcem.

5.	JISTOTA
5.1.	 Nájemce se zavazuje složit Pronajímateli („Jistota“) při převzetí Zařízení. Jistota
bude Pronajímateli ze strany Nájemce složena v hotovosti nebo kartou, a to
dle technických možností a volby Pronajímatele. Pronajímatel může dle své
úvahy umožnit Nájemci jiný způsob složení Jistoty, zejména bezhotovostním
převodem na základě vystaveného daňového dokladu.
5.2.	 Pronajímatel je oprávněn jistotu čerpat k úhradě Nájemného po splatnosti, popřípadě k úhradě jakékoliv pohledávky Nájemce za Pronajímatelem plynoucí
ze Smlouvy, zejména pak k úhradě nákladů na opravu Zařízení při jeho poškození. Nájemce se zavazuje Jistotu v průběhu nájmu doplnit, a to do 3 dnů od
doručení písemné výzvy Pronajímatele k jejímu doplnění.
5.3.	 Ke dni ukončení Smlouvy je Pronajímatel oprávněn započíst veškeré nesplacené závazky Nájemce oproti složené Jistotě. Budou-li ze strany Nájemce
veškeré závazky vyplývající ze Smlouvy uhrazeny řádně a včas, zavazuje se
Pronajímatel Jistotu, příp. její nezapočtenou část, vrátit Nájemci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne skončení nájmu a vrácení
Zařízení Pronajímateli. Lhůta pro vrácení Jistoty ze strany Pronajímatele může
být Pronajímatelem jednostranně prodloužena o dobu nezbytnou pro uskutečnění opravy Zařízení a vyčíslení nákladů takové opravy.
6.	 NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1.	 Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli za zapůjčení Zařízení nájemné ve
výši stanovené v ceníku Pronajímatele („Nájemné“).
6.2.	 Nájemce bere na vědomí, že součástí Nájemného není úhrada příslušenství
Zařízení, ani provozních kapalin a jiných médií a spotřebního materiálu, které si
Nájemce obstarává a hradí zvlášť.
6.3.	 Nájemce se zavazuje uhradit Nájemné při převzetí Zařízení podle čl. 7 Pronajímateli, a to v hotovosti či bezhotovostní platbou při převzetí Zařízení Pronajímateli nebo bezhotovostním převodem na základě a v souladu s Pronajímatelem
vystavenou fakturou.
6.4.	 K úhradě Nájemného za pronájem Zařízení vystaví Pronajímatel Nájemci daňový doklad (fakturu), a to při převzetí Zařízení Nájemcem.
6.5.	 Pronajímatel je oprávněn započíst pohledávku na uhrazení Nájemného, vč.
souvisejících pohledávek, proti pohledávce Nájemce na vrácení Jistoty.
6.6.	 V případě překročení sjednané doby pronájmu Zařízení vzniká Pronajímateli
nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 9 těchto Podmínek.
6.7.	 V případě prodlení Nájemce s úhradou Nájemného vzniká Pronajímateli nárok
na úhradu zákonného úroku z prodlení a souvisejících nákladů. V případě,
že je Nájemce, který není spotřebitelem, v prodlení s úhradou Nájemného, je
povinen uhradit Pronajímateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý, byť i započatý, den prodlení, jakož i na úhradu s tím souvisejících nákladů.
7.	
ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ
7.1.	 Pronajímatel je povinen dodat Nájemci Zařízení objednané v souladu s těmito
Podmínkami v termínu sjednaném ve Smlouvě, nejpozději však v první den
Smlouvou sjednaného nájmu.
7.2.	 Pronajímatel dodá Zařízení Nájemci osobně ve své provozovně určené na základě Smlouvy.
7.3.	 Pronajímatel nachystá Zařízení Nájemci tak, aby si jej mohl Nájemce ve stanovený den kdykoliv v rámci otevírací doby zvolené pobočky vyzvednout.
7.4.	 Pronajímatel před předáním Zařízení zkontroluje společně s Nájemcem opotřebení Zařízení, kompletnost Zařízení a před předáním Zařízení Nájemci předvede funkčnost Zařízení krátkodobým spuštěním Zařízení a poučí jej o správném
užívání Zařízení. O předání a převzetí Zařízení Nájemcem Smluvní strany podepíší předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci převzatého Zařízení.
Tento předávací protokol bude obsahovat minimálně následující údaje:
a) identifikační údaje Smluvních stran,
b) číslo předávacího protokolu, číslo objednávky,
c) množství a druh zařízení,
d) informace o případných vadách a opotřebení,
e) datum dodání,
f) razítko a podpis Pronajímatele, podpis Nájemce.
7.5.	 Podpisem předávajícího protokolu ve smyslu čl. 7.4 těchto Podmínek Nájemce potvrzuje, že si Zařízení prohlédl a shledal jej bezvadným s výjimkou vad
v předávacím protokolu výslovně uvedených a Nájemce dále potvrzuje, že byl
Pronajímatelem seznámen a poučen o řádné obsluze Zařízení.
7.6.	 Nájemce se zavazuje vrátit Zařízení ve sjednaném termínu a ve stavu, v jakém
se nacházelo při jeho převzetí Nájemcem (s přihlédnutím k běžnému opotřebení). Nájemce je povinen vrátit Zařízení čisté, roztříděné a zabalené stejným
způsobem jako při jeho převzetí. V případě nedostatečného roztřídění či vyčiš-

www.demos-trade.com | 3

tění Zařízení budou Nájemci vyúčtovány náklady spojené s roztříděním, popř.
čištěním Zařízení, s čímž Nájemce výslovně souhlasí.
7.7.	 Náklady na vrácení Zařízení po ukončení nájmu hradí Nájemce. Nájemce je
povinen vrátit Zařízení osobně na pobočce Pronajímatele, ze které bylo Zařízení poskytnuto, a to v otevírací době příslušné pobočky Pronajímatele.
7.8.	 Při převzetí zboží po ukončení nájmu provede Pronajímatel shodnou kontrolu Zařízení, jak je uvedena v čl. 7.4 Podmínek, o čemž vyhotoví Pronajímatel protokol.
8.	 PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE
8.1.	 Pronajímatel přenechá Zařízení Nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému
účelu nebo účelu obvyklému.
8.2.	 Pronajímatel se zavazuje zajistit Nájemci nerušené užívání Zařízení po celou
dobu nájmu.
8.3.	 Pronajímatel Nájemci předá doklady, které se k Zařízení vztahují a jež jsou
nutné k užívání Zařízení (certifikáty, návody, technické listy apod.). Společně
s doklady budou předány také tyto Podmínky.
8.4.	 Pronajímatel Nájemci neodpovídá za vady, o které v době uzavření Smlouvy
Smluvní strany věděly, nebo které nebrání užívání Zařízení.
8.5.	 Pronajímatel má právo požadovat po Nájemci předložení dokladu totožnosti
Nájemce.
9.	 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE
9.1.	 Nájemce se zavazuje Zařízení užívat v souladu s instrukcemi Pronajímatele, návodem k užití, technickým určením, účelem nájmu a relevantními dokumenty
k Zařízení. Nájemce je povinen zdržet se užívání Zařízení způsobem, který je
v rozporu s bezpečnostními, požárními, ekologickými, hygienickými a jinými
předpisy.
9.2.	 Nájemce je povinen veškeré s ním spolupracující osoby poučit o správném
používání Zařízení.
9.3.	 Nájemce se zavazuje umožnit Pronajímateli přístup k Zařízení k jeho kontrole
kdykoliv po dobu trvání nájmu dle Smlouvy.
9.4.	 Nájemce je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, které by směřovalo k právní
dispozici se Zařízením. Nájemce není mj. oprávněn dát Zařízení do podnájmu
/ k užití třetí osobě.
9.5.	 Nájemce nese nebezpečí ztráty a vzniku škody na Zařízení po celou dobu
podnájmu. Nájemce se zavazuje skladovat Zařízení tak, aby nedošlo k jeho
poškození či odcizení.
9.6.	 Při poškození nebo nadměrném znečištění Zařízení, které neodpovídá běžnému užívání, bude Pronajímatel požadovat úhradu nákladů spojených s opravou
a čištěním, popř. náhradu snížení hodnoty Zařízení, s čímž Nájemce souhlasí.
9.7.	 Během nájmu je Nájemce povinen provádět všechny běžné úkony údržby, zejména ty stanovené v návodu k obsluze a údržbě Zařízení a přesně dodržovat
jejich stanovené lhůty. V případě, že Nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby a obsluhy Zařízení, může Pronajímatel odstoupit od Smlouvy.
9.8.	 Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv úpravy a opravy Zařízení. Pokud
u Zařízení svítí signalizační kontrolka (např. červené barvy), značící potřebu
opravy či servisu, odevzdá Nájemce takové Zařízení zpět Pronajímateli, který
mu (nejde-li o poškození Zařízení z důvodu na straně Nájemce) poskytne náhradní Zařízení nebo slevu z Nájemného. V opačném případě nahradí Nájemce Pronajímateli škodu tím způsobenou, vč. nákladů na opravu.
9.9.	 Zařízení zůstává ve vlastnictví Pronajímatele, resp. jeho smluvního partnera.
Nájemce se zavazuje chránit Zařízení proti nárokům třetích stran a Zařízení nepřevést, nezastavit, nezatížit zadržovacím nebo jiným právem ve prospěch třetí
osoby. Nájemce se dále zavazuje okamžitě informovat Pronajímatele o všech
nárocích, které vůči Zařízení uplatní jakákoli třetí strana.
9.10.	 Nájemce se zavazuje Zařízení vrátit ve stavu odpovídajícímu sjednanému způsobu užívání Zařízení, s veškerým příslušenstvím, doklady a podklady.
9.11.	 Nebude-li Zařízení vráceno Nájemcem ke dni ukončení Smlouvy, je Pronajímatel oprávněn účtovat zvýšené nájemné o 20 % denní sazby nájemného, a to za
každý den prodlení Nájemce s vrácením Zařízení, až do dne vrácení Zařízení
Pronajímateli. Uhrazením zvýšeného nájemného není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu tím způsobené škody.
9.12.	 Nebude-li Zařízení vráceno Nájemcem ani do 30 dnů od ukončení Smlouvy,
je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli běžnou prodejní ceníkovou cenu ve
výši ceny nového Zařízení. Uhrazením ceny nového zařízení není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu tím způsobené škody.
10.	ODPOVĚDNOST
10.1.	 Vyskytnou-li se na Zařízení, příslušenství či příslušné dokumentaci vady nebo
nedostatky, je Nájemce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od
jejich zjištění, povinen písemně informovat o nich Pronajímatele. Stejnou povinnost má Nájemce vůči Pronajímateli i v takovém případě, kdy dojde ke ztrátě či
zničení Zařízení.
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10.2.	 Nájemce je povinen Pronajímateli nahradit škodu vzniklou na Zařízení během
doby nájmu Zařízení. Při větších poškozeních, poruchách a haváriích Zařízení,
které byly zaviněny Nájemcem, tento hradí veškeré náklady vzniklé z odstranění závady a zároveň hradí nájemné během celé doby opravy, pokud nebylo
sjednáno jinak.
10.3.	 Pronajímatel neodpovídá Nájemci ani žádným třetím osobám za škody, které
vznikly Nájemci nebo třetím osobám v souvislosti s užitím Zařízení, s výjimkou
zákonné odpovědnosti za škodu Pronajímatele.
10.4.	 V případě porušení podstatné smluvní nebo jiné povinnosti se odpovědnost
Pronajímatele omezuje na náhradu skutečné a předvídatelné škody, nejvýše
však do hodnoty celkové výše Nájemného dle Smlouvy; náhrada ušlého zisku
je vyloučena. V případě vady Zařízení (vzniklé předchozím pronájmem Zařízení), nebo v případě že Nájemcem objednané zboží není k dispozici skladem,
vyhrazuje si Pronajímatel právo na dodání jiného Zařízení obdobných parametrů a výkonových charakteristik. V případě vzniku odpovědnosti Pronajímatele
za škodu vzniklou Nájemci v souvislosti se Zařízením se odpovědnost za škodu ve svém souhrnu omezuje maximální částkou kalkulovanou ve výši sjednaného Nájemného dle Smlouvy.
10.5.	 Znemožní-li vada řádné užití Zařízení, a nebyla-li vada způsobena jednáním
Nájemce či jím pověřené osoby v rozporu s řádným užitím Zařízení, případně
nejedná-li se o vadu, za kterou Nájemce odpovídá, zavazuje se Pronajímatel
poskytnout Nájemci slevu z Nájemného v přiměřené výši dle délky opravy. Namísto slevy může Pronajímatel dle svého uvážení Nájemci poskytnout náhradní Zařízení obdobného charakteru a vlastností. V takovém případě je Pronajímatel oprávněn vyžadovat od Nájemce předčasné vrácení původního Zařízení
za účelem opravy.
10.6.	 Pronajímatel je oprávněn požadovat předčasné vrácení Zařízení v případě, kdy
se jedná o Zařízení ve vlastnictví třetí osoby a tato třetí osoba uplatní nárok na
vrácení předmětného Zařízení vůči Pronajímateli.
10.7.	 Pronajímatel neodpovídá za škodu vzniklou Nájemci či jakékoliv jiné osobě
způsobené nemožností vydat Zařízení Nájemci v důsledku nevrácení tohoto
Zařízení předchozím nájemcem.
11.	 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
11.1.	 Ustanovení tohoto článku Podmínek se použijí na smlouvy, které Pronajímatel
uzavírá s nájemcem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku a na závazky z nich vzniklé.
11.2.	 Nájemce prohlašuje, že veškerá sdělení Pronajímatele vůči Nájemci byla učiněna jasně a srozumitelně, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.
11.3.	 V případě, že dojde mezi Pronajímatelem a Nájemcem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Nájemce
podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
11.4.	 Nájemce může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena
Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
12.	 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1.	 Veškeré spory, které by mohly mezi Smluvními stranami vzniknout, budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se tyto spory nepodaří vyřešit smírnou
cestou i přes vynaložení veškerého úsilí obou Smluvních stran, budou rozhodnuty s konečnou platností příslušným soudem České republiky. V případě
Smlouvy uzavřené s Nájemcem, který není spotřebitelem, si Smluvní strany
sjednávají místní příslušnost soudů v Ostravě.
12.2.	 Nájemce bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. Bližší informace jsou k dispozici na https://
www.demos-trade.cz/zasady-zpracovani-a-ochrany-osobnich-udaju-5/.
12.3.	 Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jeho norem mezinárodního práva soukromého. Ustanovení zákona upravující poměry
mezi stranami mají přednost před obchodními zvyklostmi.
12.4.	 Tyto Podmínky tvoří nedílnou součástí Smlouvy a jsou uveřejněny na stránce
Pronajímatele www.demos-trade.com, vyvěšeny a k dispozici v provozovnách
Pronajímatele, součástí průvodní dokumentace Zařízení a Nájemce se s nimi
před uzavřením Smlouvy seznámil a souhlasí s nimi.
12.5.	 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2021.

421753

100,/ den*

Přímočará pila
TRION PS 300 EQ-Plus

FESTOOL Rent 421435

* chránič proti otřepům, 2x pilový plátek, Systainer SYS3 M 137, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

Technická data

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výřezy pro dřezy a varné desky
Lícovací práce u nábytku, kuchyňských linek, budování interiérů
Řezání kruhů a zaoblení
Vyřezávání začišťovacích lišt
Přiřezávání obrobků
Obloukové výřezy v trámech
Řezání zespodu

Výhody

Příkon: 720 W
Počet zdvihů: 1 000 - 2 900 min-¹
Stupňovitá regulace kyvného zdvihu: 4,00
Šikmá poloha: 0 - 45 °
Hloubka řezu ve dřevě: 120,00 mm
Hloubka řezu – neželezný kov: 20,00 mm
Hloubka řezu – ocel (měkká): 10,00 mm
Hmotnost: 2,40 kg
Druh pohonu: Síť

• Integrované odsávání
• Řezy bez otřepů
• Rychlá výměna pilového plátku

Osvědčená pro univerzální použití
Přímočará pila TRION – maximálně robustní, výkonná a ergonomická. Absolutní přesnost pro pravoúhlé řezy zabezpečuje trojité vedení pilového plátku
s paralelně nastavitelnými čelistmi z tvrdokovu a chránič proti otřepům vám ušetří dodatečnou práci. Díky perfektní ergonomii a ideálnímu těžišti lze
TRION snadno a bezpečně vést právě také při ovládání jednou rukou.
Systém rychloupínání FastFix pro jednoduchou výměnu pilového plátku. Maximální životnost díky vysoce kvalitním součástem pohonu. Vysoký řezný
výkon (MMC Electronic).

Doporučené příslušenství
U nás k zakoupení
422211

FESTOOL Rent 204256 Pilový list S 75/2,5/5

cena na dotaz

422216

FESTOOL Rent 204265 Pilový list S 75/4 K/5

cena na dotaz

422212

FESTOOL Rent 204259 Pilový list S 75/2,5 R/5

cena na dotaz

422217

FESTOOL Rent 204305 Pilový list S 75/4/5

cena na dotaz

422213

FESTOOL Rent 204260 Pilový list S 75/2,8/5

cena na dotaz

422218

FESTOOL Rent 204316 Pilový list S 75/4 FSG/5

cena na dotaz
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421752

170,/ den*

Ponorná pila
TS 55 REBQ-Plus-FS - s lištou

FESTOOL Rent 421434

* chránič proti otřepům, klíč šestihran vel. 5, pilový kotouč W48, průzor, Systainer SYS3 M 337, vodicí lišta FS1400/2, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky
půjčovny na straně 3.
Použití

Technická data

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přesné ponorné řezy do tloušťky materiálu 55 mm
Perfektní přiřezávání interiérových dveří lištou
Vyřezávání dilatačních spár u parketových podlah a drážek
Přiřezávání deskového materiálu
Přiřezávání a obrábění sádrovláknitých desek

Výhody
•
•
•
•
•

Maximální kvalita řezu
Přesné nastavení hloubky
Čisté řezy na obou stranách
MMC Electronic
Bezprašná práce

Příkon: 1 200 W
Volnoběžné otáčky: 2 000 - 5 800 min-¹
Průměr pilového kotouče: 160,00 mm
Rozsah úhlu: -1 - 47 °
Hloubka řezu: 0 - 55 mm
Hloubka řezu při 45°: 43 mm
Ø přípojky pro odsávání prachu: 27/36 mm
Hmotnost: 4,50 kg
Druh pohonu: Síť

Nejlepší ponorná pila, jakou kdy Festool vyrobil
Vynikajícím rysem je mimořádně plochý kryt, který je díky sacímu hrdlu umístěnému uvnitř rovný po celé délce. Štíhlá konstrukce tak umožňuje řezání blízko
okraje s minimální vzdáleností od stěny 12 mm. Pila TS 55 R, volitelně vybavená průzorem nebo zábranou, zaručuje ještě větší kontrolu a perfektní výsledky.
Další zvláštnost: nově vyvinutý rozvírací klín. Vystupuje již před pilovým kotoučem, zajišťuje bezpečnost a navíc přesné nasazení do již existující spáry řezu. Nebo
rozšířené nastavení úhlu a dvojitý ukazatel pro nastavení hloubky řezu. Jako záruka ještě větší přesnosti a jednoduchého ovládání. Nastavení úhlu s funkcí
šikmého řezu od -1° do 47°.

Doporučené příslušenství
U nás k zapůjčení
421767
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FESTOOL Rent 496308 Speciální pilový kotouč 160x2,2x20 TF48

cena na dotaz

421754

250,/ den*

Kapovací pila
KAPEX KS 60 E-Set

FESTOOL Rent 421436

* klíč šestihran vel. 6, LED světlo, truhlářské svěrky FSZ 120, úhlová jednotka, univerzální pilový kotouč W36, zvýšení, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz
podmínky půjčovny na straně 3.
Použití

Technická data

• Zkracování prken a panelů až 305 × 60 mm
• Zkracování lišt, profilů a hranolů do tloušťky 60 mm
• Úhlově přesné přizpůsobování soklových a stropních lišt bez výpočtu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výhody
•
•
•
•
•
•

Neomezená mobilita
Maximální přesnost
Mimořádná mnohostrannost
Také pro dlouhé obrobky
Optimální výhled na nárys
Pro praváky i leváky

Příkon: 1 200 W
Volnoběžné otáčky: 1 300 - 3 500 min-¹
Průměr pilového kotouče: 216,00 mm
Hloubka řezu 90°/90°: 305 x 60 mm
Hloubka řezu při 45°/90°: 215 x 60 mm
Hloubka řezu 45°/45° (vlevo): 215 x 40 mm
Úhel sklonu: 47/46 °
Úhel úkosu: 60/60 °
Rozměry (Š × H × V): 661 x 475 x 430 mm
Ø přípojky pro odsávání prachu: 27/36 mm
Hmotnost: 17,80 kg
Hloubka řezu 60°/90°: 150 x 60 mm
Hloubka řezu 45°/45° (vpravo): 215 x 20 mm
Druh pohonu: Síť

Mobilita, mnohostranné použití a nejlepší výsledky – perfektní kombinace
Pila Kapex KS 60 se zříká všeho, co je na montáži zbytečné. Například každého zbytečného gramu hmotnosti. Zato přesvědčí ergonomicky umístěnými držadly,
navijákem kabelu a přepravní pojistkou. A mimořádně kompaktní konstrukcí díky zarovnaným vodicím tyčím. A ohledně přesnosti a rozmanitosti použití nedělá
žádné kompromisy: s oboustranným pokosovým úhlem až 60 stupňů a oboustranným úhlem sklonu až 46, resp. 47 stupňů. Dvojitý vodicí sloupek uložený ve
dvojím kuličkovém ložisku přitom zaručuje bezpečné a bezproblémové vedení pilového kotouče. Díky dalším četným důmyslným detailům, jako je LED stínové
světlo, výsuvný rozšiřovací díl stolu, přídavná drážkovací funkce nebo úhlová jednotka, představuje KAPEX KS 60 perfektní kombinaci mobility, mnohostranného
použití a nejlepších výsledků. LED stínové světlo pro přesné sledování linie řezu. Ještě mobilnější s podstavcem: podstavec UG-KAPEX plní opěrnou a transportní funkci v jednom. Omezení hloubky řezu pro rychlé vytváření drážek. Pro čistý vzduch a zdravé pracovní prostředí: odsávací zařízení odsává v kombinaci
s mobilním vysavačem Festool prach tam, kde vzniká. Práce vždy přizpůsobená druhu materiálu: pilové kotouče Festool jsou ideálně přizpůsobené pro KAPEX
KS 60 a příslušné materiály.

Doporučené příslušenství
U nás k zapůjčení
421768

FESTOOL Rent 494606 Speciální pilový kotouč 260x2,5x30 WZ/FA64

cena na dotaz
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421748

80,/ den*

Akumulátorový vrtací šroubovák
TXS 2,6-Plus

FESTOOL Rent 421430

* 2x akumulátor, nabíječka, bit PZ 2, magnetický držák, 2x sklíčidlo, spona na opasek, Systainer SYS3 M 137, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky
půjčovny na straně 3.
Použití

Technická data

• Vrtání a šroubování do dřeva, kovu a plastu
• Montáž nábytku a kuchyňských linek
• Montáž soklových lišt, zásuvek, svítidel, záclon, obložení dveří

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výhody
• Rychlovýměnný systém CENTROTEC
• Skličidlo pro standardní nástroje
• Optimální osvětlení

Napětí akumulátoru: 10,8 V
Stupně: 2
Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost: 0 - 430/0 - 1300 min-¹
Průměr vrtání dřevo/ocel: 12/8 mm
Nastavení krouticího momentu 1./2. rychlost: 0,3 - 3,4 Nm
Max. krouticí moment dřevo/ocel: 10/16 Nm
Upínací rozsah sklíčidla: 1 - 10 mm
Kapacita akumulátoru: 2,6 Ah
Hmotnost s akumulátorem: 0,9 kg
Druh pohonu: Akumulátor

Není nutné být velký, aby se dosáhlo velkých výsledků
Lehký, ale přesto působivě silný. 10,8 V akušroubovák TXS s ergonomickým tvarem T přesvědčí pozoruhodným krouticím momentem, který energicky
zabere i na špatně přístupných místech. S extrémně kompaktní konstrukcí a vyváženým rozložením hmotnosti ideální pro práci nad hlavou. A díky vytrvalým
lithium-iontovým akumulátorům s ukazatelem stavu nabití, rychlovýměnnému systému CENTROTEC a dvanáctistupňovému nastavení a vypínání krouticího
momentu důsledně zaměřený na profesionální práci.

Doporučené příslušenství
U nás k zapůjčení
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U nás k zakoupení

421778

BOSCH Rent 2607002568 sada bitů Robust-Line Extra hart

cena
na dotaz

422209

BOSCH Rent 2607017034 7-mi dílná sada vrt dřevo

cena
na dotaz

421779

SPAX Rent Bit check sada bitů s magnetickým držákem

cena
na dotaz

422210

BOSCH Rent 2608577347 7-mi dílná sada vrt kov

cena
na dotaz

421780

FESTOOL Rent 769138 Kazeta s bity BIT/BH-SORT/31x

cena
na dotaz

421749

100,/ den*

Akumulátorový vrtací šroubovák
TXS 2,6-Set

FESTOOL Rent 421431

* 2x akumulátor, nabíječka MXC, bit PZ 2, magnetický držák, 2x sklíčidlo, spona na opasek, Systainer SYS3 M 137, úhlový nástavec XS, zařízení půjčujeme
oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.
Použití

Technická data

• Vrtání a šroubování do dřeva, kovu a plastu
• Montáž nábytku a kuchyňských linek
• Montáž soklových lišt, zásuvek, svítidel, záclon, obložení dveří

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výhody
• Rychlovýměnný systém CENTROTEC
• Skličidlo pro standardní nástroje
• Optimální osvětlení

Napětí akumulátoru: 10,8 V
Stupně: 2
Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost: 0 - 430/0 - 1300 min-¹
Průměr vrtání dřevo/ocel: 12/8 mm
Nastavení krouticího momentu 1./2. rychlost: 0,3 - 3,4 Nm
Max. krouticí moment dřevo/ocel: 10/16 Nm
Upínací rozsah sklíčidla: 1 - 10 mm
Kapacita akumulátoru: 2,6 Ah
Hmotnost s akumulátorem: 0,9 kg
Druh pohonu: Akumulátor

Není nutné být velký, aby se dosáhlo velkých výsledků
Lehký, ale přesto působivě silný. 10,8 V akušroubovák TXS s ergonomickým tvarem T přesvědčí pozoruhodným krouticím momentem, který energicky
zabere i na špatně přístupných místech. S extrémně kompaktní konstrukcí a vyváženým rozložením hmotnosti ideální pro práci nad hlavou. A díky vytrvalým
lithium-iontovým akumulátorům s ukazatelem stavu nabití, rychlovýměnnému systému CENTROTEC a dvanáctistupňovému nastavení a vypínání krouticího
momentu důsledně zaměřený na profesionální práci.

Doporučené příslušenství
U nás k zakoupení

U nás k zapůjčení
421778

BOSCH Rent 2607002568 sada bitů Robust-Line Extra hart

cena
na dotaz

422209

BOSCH Rent 2607017034 7-mi dílná sada vrt dřevo

cena
na dotaz

421779

SPAX Rent Bit check sada bitů s magnetickým držákem

cena
na dotaz

422210

BOSCH Rent 2608577347 7-mi dílná sada vrt kov

cena
na dotaz

421780

FESTOOL Rent 769138 Kazeta s bity BIT/BH-SORT/31x

cena
na dotaz
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421747

150,/ den*

Akumulátorový vrtací šroubovák
T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

FESTOOL Rent 421429

* 2x akumulátor, rychlonabíječka, bit PZ 2, magnetický držák, 2x sklíčidlo, spona na opasek, Systainer SYS3 M 187, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz
podmínky půjčovny na straně 3.
Použití

Výhody

Technická data

• Vrtání a šroubování do dřeva,
kovu a plastu
• Montáž nábytku,
kuchyňských linek a zástěn
• Montáž kování, dveří, oken
a lišt
• Výroba spodních dřevěných
konstrukcí
• Ploty, pergoly, přístřešky
pro auta, markýzy

• Mimořádně lehký
s dlouhou výdrží
• Mimořádně mobilní
s integrací do vozidel
• Rychlovýměnný systém
CENTROTEC
• Sklíčidlo pro standardní
nástroje
• Optimální vývin síly
a osvětlení

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Napětí akumulátoru: 18 V
Stupně: 2
Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost: 0 - 450/0 - 1500 min-1
Průměr vrtání dřevo/ocel: 45/13 mm
Nastavení krouticího momentu 1./2. rychlost: 0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Max. krouticí moment dřevo/ocel: 35/50 Nm
Upínací rozsah sklíčidla: 1,5 - 13 mm
Kapacita akumulátoru: 4,00 Ah
Hmotnost s akumulátorem: 1,70 kg
Druh pohonu: Akumulátor

Pro rychlé střídání vrtání a šroubování
Pro naprostou flexibilitu při vrtání a šroubování: plně elektronické nastavení krouticího momentu, rychlovýměnný systém CENTROTEC, úhlový a excentrický
nástavec a hloubkový doraz zvládnou každé vrtání a šroubování. Díky kombinaci akumulátoru Li-HighPower a bezuhlíkového a tedy bezúdržbového motoru
EC-TEC je akumulátorový vrtací šroubovák T 18+3 lehký a vyznačuje se dlouhou životností a výdrží. Akumulátor Li-HighPower má akumulátorové články odolné
vůči vysokému proudu. Plně elektronické nastavení a vypínání krouticího momentu pro přesné šroubování. Šroubovák v Systaineru³ lze pro jednoduchou přepravu z dílny na stavbu perfektně integrovat do vestavných systémů pro vozidla bott. Systainery³ jsou navzájem kompatibilní a lze je spojovat se všemi předchozími generacemi Systainerů, mobilními vysavači a mnohým dalším systémovým příslušenstvím, jako např. pojízdným vozíkem nebo mobilní dílnou.

Doporučené příslušenství
U nás k zapůjčení

U nás k zakoupení

421778

BOSCH Rent 2607002568 sada bitů Robust-Line Extra hart

cena
na dotaz

421779

SPAX Rent Bit check sada bitů s magnetickým držákem

cena
na dotaz

421780

FESTOOL Rent 769138 Kazeta s bity BIT/BH-SORT/31x

cena
na dotaz
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422209

BOSCH Rent 2607017034 7-mi dílná sada vrt dřevo

cena
na dotaz

422210

BOSCH Rent 2608577347 7-mi dílná sada vrt kov

cena
na dotaz

421751

150,/ den*

Akumulátorový rázový utahovák
TID 18 C 3,1-Plus

FESTOOL Rent 421433

* 2x akumulátor, rychlonabíječka, spona na opasek, Systainer SYS3 M 187, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

Výhody

Technická data

• Šroubování do dřeva, kovu
a plastu
• Montáž nábytku a kuchyňských
linek
• Montáž kování, zadních stěn, lišt
• Montáž dveří a oken
• Ploty, pergoly, přístřešky
pro auta, markýzy
• Výroba spodních dřevěných
konstrukcí

• Režim T
• Tangenciální rázový
mechanismus
• Kompaktní konstrukce
• Upínání nástroje ¼“
• Univerzální
akumulátorový systém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Napětí akumulátoru: 18 V
Stupně: 3 + T-Modus
Volnoběžné otáčky 1./2./3. stupeň: 0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 min-¹
Max. počet příklepů: 4500,00 min-¹
Max. krouticí moment: 180,00 Nm
Max. velikost šroubu do měkkého dřeva: 8 x 220 mm
Upínání nástrojů: 1/4“
Kapacita akumulátoru: 3,10 Ah
Hmotnost s akumulátorem: 1,30 kg
Druh pohonu: Akumulátor

Pro nezdolnou radost z otáčení
Kompaktní silák přesvědčí díky mimořádně robustnímu příklepovému mechanismu s mimořádnou životností. Perfektní souhra bezuhlíkového motoru EC TEC
nejnovější generace a akumulátoru zabezpečuje maximální výkon a výdrž. Navíc TID 18 se ¼“ upínáním nástrojů točí výhradně šroubem – a nikoli zápěstím:
zabezpečuje to tangenciální příklepový mechanismus bez unavujícího zpětného rázu. Díky hmotnosti pouze 960 gramů umožňuje toto nářadí vytrvalou práci
bez únavy. Maximální výkon: díky mimořádně silnému, bezuhlíkovému motoru EC-TEC Motor s dlouhou životností se třemi stupni otáček, krouticímu momentu
180 Nm a přídavnému režimu T speciálně pro samořezné šrouby. Flexibilní akumulátorový systém: pro práce, při kterých je zapotřebí velký výkon, poskytuje
akumulátor 4,0 Ah Li-HighPower Compact ideální kombinaci síly, kompaktních rozměrů a malé hmotnosti. Pro ještě menší hmotnost při nenáročném šroubování představuje správnou volbu akumulátor 3,1 Ah Compact. Tento utahovák je navíc komfortní: ¼“ upínání bez použití nástroje, integrovaná schránka na bity,
optimální osvětlení pracovního prostoru pomocí LED, spona na pásek, kterou lze namontovat na obě strany.

Doporučené příslušenství
U nás k zapůjčení
421778

BOSCH Rent 2607002568 sada bitů Robust-Line Extra hart

cena na dotaz

421779

SPAX Rent Bit check sada bitů s magnetickým držákem

cena na dotaz

421780

FESTOOL Rent 769138 Kazeta s bity BIT/BH-SORT/31x

cena na dotaz
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421750

170,/ den*

Akumulátorové vrtací kladivo
BHC 18 Li 5,2 I-Plus

FESTOOL Rent 421432

* 2x akumulátor, rychlonabíječka, hloubkový doraz, přídavná rukojeť, Systainer SYS3 M 187, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

Výhody

Technická data

• Vrtání do betonu, kamene a zdiva
s pneumatickým příklepem
• Pro nepřetržité používání (interiéry,
montáže, upevňování tepelněizolačních
systémů)
• Vrtání a šroubování bez příklepu
(navrtávání dlaždic)
• Zahlubování elektroinstalačních krabic
do Ø 68 mm do vápenitého pískovce
a zdiva

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mimořádná příklepová energie
Skvělý pro práci nad hlavou
Možné vypnutí příklepu
Nejlehčí v této třídě
Hloubkový doraz
LED osvětlení

Napětí akumulátoru: 18 V
Stupně: 1
Volnoběžné otáčky: 0 - 1 100 min-¹
Max. počet příklepů: 4895,00 min-¹
Max. průměr vrtáků v betonu: 18,00 mm
Průměr vrtání vrtacích korunek max.: 68,00 mm
Max. krouticí moment dřevo/ocel: 10/25 Nm
Upínání nástrojů: SDS-Plus
Energie jednotlivého úderu: 1,80 J
Kapacita akumulátoru: 4,00 Ah
Hmotnost s akumulátorem: 2,50 kg
Rozměry (D × Š × V): 280 x 88 x 237 mm
Druh pohonu: Akumulátor

Kompaktní silák. Vrtá s maximálním výkonem
S tlumením vibrací, ergonomickým tvarem C a hmotností pouze 2,5 kg (vč akumulátoru 4,0 Ah Li-HighPower Compact) kombinuje akumulátorové vrtací
kladivo BHC 18 maximální výkon s nízkou hmotností – pro výkonné vrtání bez námahy i v nejtvrdších materiálech. Díky bezuhlíkovému, bezúdržbovému motoru
EC-TEC je extrémně robustní a výkonný: s mimořádnou příklepovou energií vrtá BHC 18 výkonně do betonu, kamene a zdiva. Integrované tlumení vibrací přitom
zabraňuje přenášení energie příklepů do rukou. Malá hmotnost, maximální výkon: díky silnému motoru EC-TEC a kompaktní konstrukci C. I bez příklepu: příklep
lze vypnout např. při navrtávání dlaždic. Pohodlné odsávání: akumulátor komunikuje přes Bluetooth® s modulem Bluetooth® mobilního vysavače CLEANTEC
a automaticky spouští mobilní vysavač při zapnutí akumulátorového nářadí. Výkonný akumulátor Li-HighPower: dostatečný výkon pro každé použití, přitom
o 20 % lehčí a 50 % kompaktnější než standardní akumulátor 5,2 Ah. Kromě toho extrémně dlouho vydrží: akumulátory Li-HighPower Compact mají díky
článkům odolným vůči vysokému proudu mimořádně dlouhou životnost.

Doporučené příslušenství
U nás k zapůjčení
421777

12 |

BOSCH Rent 2608833912 3dílná sada vrtáků do kladiv SDS plus-5X, pr. 6,8 a 10mm

cena na dotaz

421755

170,/ den*

Mobilní vysavač
CLEANTEC CTM MIDI I

FESTOOL Rent 421437

* filtrační vak, hladká sací hadice, filtr, naviják kabelu, odsávací objímka s regulací, SYS-Dock s funkcí T-LOC, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky
půjčovny na straně 3.
Použití

Výhody

Technická data

• Na zdraví škodlivý dřevěný prach
třídy prachu M s mezními hodnotami
≥ 0,1 mg/m³
• Odsávání pro elektrické nářadí
pro menší a krátké broušení, frézování, řezání a vrtání
• Mobilní použití při servisních a montážních pracích a pro finální úklid
• Hodí se pro suché a mokré sání (pro
mokré sání je nutný speciální filtr)

• Integrovaná technologie
Bluetooth®
• Automatické rozpoznávání sací
hadice
• Na prach třídy M
• Dotykové ovládání
• Snadnější manipulace
• Výměna filtru zvenku
• Manuální čištění
• Teleskopické držadlo
• Hladká sací hadice

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příkon: 350 – 1 200 W
Max. objemový proud: 3700,00 l/min
Max. podtlak: 24000,00 Pa
Plocha filtrační patrony: 3369,00 cm²
Síťový kabel s gumovou izolací: 7,50 m
Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku: 15/12,5 l
Rozměry (D × Š × V): 470 x 320 x 495 mm
Max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky: 2200,00 W
Třída prachu: M
Hmotnost: 11,30 kg
Druh pohonu: Síť

Kompaktní, mobilní, promyšlený
Malá hmotnost, kompaktní rozměry a spousta inovativních detailů – nový kompaktní vysavač CTM MIDI přesvědčí na celé čáře a vysává také prach třídy prachu
M. S intuitivním dotykovým ovládáním, hladkou sací hadicí a rovnou odkládací plochou pro nářadí a pracovní materiál. S manuálním čištěním a výměnou
hlavního filtru zvenku pro vytrvalou práci šetrnou ke zdraví. S integrovanou technologií Bluetooth® – automaticky spustí mobilní vysavač přes akumulátor
s Bluetooth® nebo pomocí dálkového ovládání. A s vnitřním úložným rámem na hadici, spojkou Systainer T-LOC a praktickým navíjením kabelu pro pořádek
a rychlost. To vše dohromady zabezpečuje při servisních a montážních pracích zcela komfortně čistý vzduch. Dotykové ovládání pro intuitivní ovládání
mobilního vysavače. Vytrvalá práce až do úplného naplnění filtračního vaku díky manuálnímu čištění. Hladká sací hadice s kónickým tvarem pro plynulé procesy
bez zaháknutí a pro velký sací výkon. Navíjení kabelu na vnější straně se sklopným mechanismem pro snadné odvíjení. SYS-Dock s T-LOC pro spojování
Systainerů obratem ruky. Funkce Bluetooth® pro dálkové zapínání vysavače u akumulátorového nářadí. Objem sběrné nádoby/filtračního vaku 15/12,5 l.
Schválení pro třídu prachu M. S manuálním čištění filtru a filtračního vaku.

Doporučené přískušenství
U nás k zapůjčení
421756

FESTOOL Rent 576840 Renovační čisticí sada D 36 M-RS-Plus

U nás k zakoupení
cena
na dotaz

422219

FESTOOL Rent 204308 Filtrační sáček SC-FIS-CT MI/5/CT15

cena
na dotaz
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421757

190,/ den*

Horní frézka
OF 1400 EBQ-Plus

FESTOOL Rent 421439

* boční doraz, horní odsávací příruba, 2x kleštinové upínací pouzdro, kopírovací kroužek, lapač třísek, stranový klíč vel. 24, Systainer SYS 4 TL, zařízení
půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.
Použití

Výhody

Technická data

• Zaoblování, fazetování, falcování a profilování hran
• Frézování oblouků a výřezů s víceúčelovou frézovací
šablonou
• Frézování drážek na zadních stěnách nebo
zapouštění svlakových lišt
• Frézování drážek pro Schallex, Kältefeind nebo
drážek automatického těsnění dveří a oken
• Frézování minerálních materiálů (max. Ø frézy 45 mm)

• Zdvih frézy 70 mm
• Přesné jemné nastavení
• Paralelní doraz
s bleskurychlou montáží
• Rychlá výměna frézy
bez použití nástroje
• Pro rychlé střídání nářadí
• Rychlobrzda

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příkon: 1 400 W
Volnoběžné otáčky: 10 000 - 22 500 min-¹
Průměr kleštiny: 6 - 12,7 mm
Rychlé přestavení hloubky fréz: 70,00 mm
Jemné nastavení hloubky fréz: 8,00 mm
Otvor stolu: 63,00 mm
Ø přípojky pro odsávání prachu: 27/36 mm
Hmotnost: 4,5 kg
Druh pohonu: Síť

Ideální spojení síly a komfortu
Šikovný multitalent: horní frézka OF 1400 váží pouze 4,5 kg – jedna z nejnižších hmotností nářadí v této třídě. Zdvih frézy 70 mm přesvědčí zejména
při zapouštění kování nebo frézování s frézovacími šablonami. Navíc má rozsáhlou výbavu, se kterou lze zvládnout téměř všechny úkoly při frézování.
Tuhá konstrukce díky oboustranné aretaci vodicích sloupků. Pohodlná výměna frézy pomocí aretace a ráčnového principu. Jednoduché a na 1/10 mm přesné
nastavení hloubky frézování. Rychlobrzda a elektronika MMC. Výměna kopírovacího kroužku bez použití nářadí. S lapačem třísek a odsávací přírubou se odsaje
při frézování hran až 99 % nečistot.

Doporučené příslušenství
U nás k zapůjčení
421769

FESTOOL Rent 498979 Schránka na frézu Box-OF HW S8 Mix

cena na dotaz

421770

FESTOOL Rent 491110 Drážkovací fréza s vyměnitelnými břitovými destičkami HW S1

cena na dotaz
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421758

120,/ den*

Modulová hranová frézka
MFK 700 EQ/B-Plus

FESTOOL Rent 421440

* kleštinové upínací pouzdro, stranový klíč vel. 19, Systainer SYS 2 T-LOC, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

Výhody

Technická data

• Hranová frézka speciálně
k lícovacímu frézování a zaoblování
přesahů hran
• Jedinečná brzda s kuličkovým
ložiskem garantuje dokonalé výsledky
práce bez pruhů
• Lícovací frézování šikmých hran 0-45°
(v závislosti na fréze) možné

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Univerzální rozhraní
Posuvná dotyková patka
Ochrana povrchu
Současné zarovnávací frézování
a zaoblování
Boční doraz s jemným nastavením
Výměna frézy během několika sekund
Flexibilní umístění motoru
Regulace otáček podle druhu materiálu

Příkon: 720 W
Volnoběžné otáčky: 10 000 - 26 000 min-¹
Průměr kleštiny: 6 - 8 mm
Jemné nastavení hloubky fréz: 14,00 mm
Max. průměr frézy: 32,00 mm
Ø přípojky pro odsávání prachu: 27 mm
Hmotnost: 1,90 kg
Druh pohonu: Síť

Úžasná variabilita
Díky modulární konstrukci je MFK 700 všeuměl, který vám ušetří náklady: nemusíte měnit celou frézku, stačí jen vyměnit stůl frézky – a jste
vybaveni pro všechny úkoly v oblasti frézování rohů a hran. Jednoduše nasadíte vhodný stůl – a už můžete frézovat nákližky nebo drážky,
zaoblovat hrany, profilovat a další.
Dobrá viditelnost obrobku - odsávání přímo na stole. Perfektní výsledky práce s přesným jemným nastavením. Spolehlivé vedení velkou
opěrnou deskou. Jedinečná brzda kuličkového ložiska zaručuje práci bez rýh.

Doporučené příslušenství
U nás k zapůjčení
421771

FESTOOL Rent 499809 Zaoblovací fréza s výměnnými břitovými destičkami S8 HW R2

cena na dotaz

421769

FESTOOL Rent 498979 Schránka na frézu Box-OF HW S8 Mix

cena na dotaz
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421759

270,/ den*

Frézka na kolíkové otvory
DOMINO DF 500 Q-Set

FESTOOL Rent 421441

* 3x doraz (příčný, pro lišty, přídavný), fréza DOMINO D5, stranový klíč vel. 8, Systainer SYS 2 T-LOC, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny
na straně 3.
Použití

Výhody

Technická data

• Výroba nábytku
• Vybavení obchodů/
montáže interiérů
• Výroba oken
• Výstavnictví
• Na spojování desek,
zásuvek
• Na spojování rámů
a konstrukcí

•
•
•
•
•

• Příkon: 420 W
• Volnoběžné otáčky: 25 500 min-¹
• Hloubkový doraz pro nastavení hloubky frézování:
12, 15, 20, 25, 28 mm
• Max. hloubka frézování: 28,00 mm
• Ø frézy na výřezy DOMINO: 4, 5, 6, 8, 10 mm
• Přestavení frézovací výšky: 5 - 30 mm
• Frézování ve sklonu: 0 - 90 °
• Ø přípojky pro odsávání prachu: 27 mm
• Hmotnost: 3,20 kg
• Druh pohonu: Síť

Princip kývavého pohybu
Princip oválných otvorů
Inovativní dorazový systém
Maximální stabilita
Pro vnitřní a venkovní
použití
• 100 % odolnost proti
otáčení
• Ekologické
• Systémové příslušenství
DOMINO

Jednoduché přesné spojování
Oválný tvar, větší spojovací plocha, větší stabilita. Systém DOMINO spojuje přesnost oválného kolíku s flexibilitou tradičního plochého čepu – perfektní řešení
pro spojování desek. Systém se skládá z frézky na kolíkové otvory DF 500, čepů DOMINO v různých velikostech a mnohostranného příslušenství pro zvláštní
druhy použití. Výsledek: mimořádně stabilní, neviditelné spoje. A DOMINO toho umí ještě mnohem více: spojování konstrukcí, rámů, zásuvek...
Patentovaný a u ručního nářadí ojedinělý princip frézování pro přesnou a lehkou práci. Rychle a jednoduše nastavitelné dorazy pro dosažení přesných výsledků. Maximální stabilita a odolnost proti zkroucení spojů pomocí oválných čepů DOMINO. Systémové příslušenství se hodí pro obě frézky na kolíkové otvory
DOMINO. Mnohostranné použití s velikostmi kolíků od 4 x 20 mm do 10 x 50 mm.

Doporučené příslušenství
U nás k zakoupení
422221

FESTOOL Rent 494859 Domino SIPO 5x30/900 (3x300) MAU

cena na dotaz

422224

FESTOOL Rent 494862 Domino SIPO 8x50/300 (3x100) MAU

cena na dotaz

422222

FESTOOL Rent 494860 Domino SIPO 6x40/570 (3x190) MAU

cena na dotaz

422225

FESTOOL Rent 494863 Domino SIPO 10x50/255 (3x85) MAU

cena na dotaz

422223

FESTOOL Rent 494861 Domino SIPO 8x40/390 (3x130) MAU

cena na dotaz
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421760

140,/ den*

Jednoruční elektrický hoblík
EHL65 E EHL 65 EQ-Plus

FESTOOL Rent 421442

* paralelní doraz, klíč na vnitřní šestihran vel. 2, Systainer SYS 2 T-LOC, spirálový nůž, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

Výhody

Technická data

• Lícovací práce a práce
na montáži
• Přehoblování korpusů,
krycích lišt, soklů,
lícovacích lišt, dveří

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Perfektní manipulace
Rychlá výměna nože
Mnohostranné
Plynulé nastavení hloubky řezu
Flexibilní odsávání
Přesné srážení hran
Pro rychlé střídání nářadí
Chrání obrobek a nůž

Příkon: 720 W
Počet otáček hoblovací hřídele: 15600,00 min-¹
Šířka hoblovacího záběru: 65,00 mm
Úběr materiálu: 0 - 4 mm
Max. hloubka drážky: 23,00 mm
Ø přípojky pro odsávání prachu: 27 mm
Hmotnost: 2,40 kg
Druh pohonu: Síť

Snadná změna - rozhodující zlepšení
S hmotností pouze 2,4 kg a kompaktní konstrukcí je elektrický hoblík EHL 65 nejen nejlehčí a nejnižší jednoruční hoblík v této třídě, ale také nejsilnější.
Hloubka hoblování 4 mm, hloubka drážky 23 mm a vynikající výsledné povrchy díky jedinečnému spirálovému noži s řezem tahem. S měkkou gumovou
tlumicí vložkou na rukojeti a nastavením hloubky řezu, ovládáním jedním tlačítkem a protiskluzovým drážkováním na krytu pro skvělé držení. Hoblík
tak lze ještě snadněji vést vodorovně i svisle, oběma rukama nebo jednou rukou, pravou i levou. Hmotnost pouze 2,4 kg, kompaktní výška, Softgrip
na rukojeti a nastavení hloubky úběru, drážkování pro ještě dokonalejší držení. Tiché nářadí: spirálový nůž umožňuje výrazně tišší práci. Maximální
hloubka hoblování 4 mm a hloubka drážky 23 mm – pro rychlejší práci a větší flexibilitu. Plynulé nastavení hloubky řezu a spirálový nůž pro vysoce
kvalitní povrchy v nejrůznějších oblastech použití. Efektivní odsávání, které lze libovolně připojit vlevo nebo vpravo. Bez přerušování – díky rychlé výměně
nože s automatickým seřízením odpadá náročné nastavování oběžné kružnice.
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421761

120,/ den*

Excentrická bruska
ETS 150/5 EQ-Plus

FESTOOL Rent 421443

* brusný talíř, filtrační kazeta, šroubovák vel. 5, Systainer SYS3 M 187, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

Výhody

Technická data

• Mezibroušení a hrubé
broušení laků a tmelů
• Na rovinné plochy
a zaoblení
• Dokončovací broušení plniv

• Menší spotřeba brusiva,
nižší náklady
• Konstantní otáčky
• Optimální kvalita povrchu
• Pro rychlé střídání nářadí

•
•
•
•
•
•
•

Příkon: 310 W
Počet otáček – excentrický pohyb: 4 000 - 10 000 min-¹
Brusný zdvih: 5,00 mm
Vyměnitelný brusný talíř Ø: 150,00 mm
Ø přípojky pro odsávání prachu: 27 mm
Hmotnost: 1,80 kg
Druh pohonu: Síť

Ideální na mezibroušení
Excentrická bruska ETS 150/5 je ideální bruska pro broušení mezi lakováním a se zdvihem 5 mm dosahuje nejlepší kvality povrchu při optimálním
úběrovém výkonu. Je vhodná na velké plochy i pro detailní práci – od zbroušení až po broušení mezi lakováním. Ať se jedná o vrstvy laku, okenní rámy
nebo přírodní dřevo, rovinné broušení nebo přebroušení kovových povrchů, tmel na sádrokartonových deskách nebo setkávající se žilkování dřeva
v rozích – excentrická bruska ETS 150/5 je ve svém živlu i na kritických místech.
Brzda talíře pro bezpečnou a bezchybnou práci bez nákladů na dodatečné opravy. Dlouhá životnost díky dvouřadovému kuličkovému ložisku.
Hmotnost pouhých 1,8 kg pro mimořádně produktivní práci. Plynulá regulace otáček a udržování na konstantní hodnotě při zatížení. Dobrý úběrový
výkon díky brusnému zdvihu 5 mm.

Doporučené příslušenství
U nás k zakoupení
422226

FESTOOL Rent 575186 Brusný papír STF D150/48 P40 RU2/50x

cena
na dotaz

422230

FESTOOL Rent 575190 Brusný papír STF D150/48 P120 RU2/50x

cena
na dotaz

422227

FESTOOL Rent 575187 Brusný papír STF D150/48 P60 RU2/50x

cena
na dotaz

422231

FESTOOL Rent 575191 Brusný papír STF D150/48 P150 RU2/50x

cena
na dotaz

422228

FESTOOL Rent 575188 Brusný papír STF D150/48 P80 RU2/50x

cena
na dotaz

422232

FESTOOL Rent 575192 Brusný papír STF D150/48 P180 RU2/50x

cena
na dotaz

422229

FESTOOL Rent 575189 Brusný papír STF D150/48 P100 RU2/50x

cena
na dotaz

422233

FESTOOL Rent 575193 Brusný papír STF D150/48 P220 RU2/50x

cena
na dotaz
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421762

820,/ den*

Olepovačka hran
CONTURO KA 65 Set

FESTOOL Rent 421444

* 20x brusný papír, brousné rouno, brusný špalík, kapovačka, 4x lepidlo EVA, lešticí plsť a prostředek MPA 5010 OR, pracovní deska proti poškrábání, přídavná
role, škrabka, Systainer SYS 4 TL, vodicí stůl, zásobník hran, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.
Použití

Výhody

Technická data

• Dřevo, plast, melamin
• Lemování deskových materiálů dřevěnými, plastovými,
vrstvenými hranami
• Lemování jednoduchých pravoúhlých dílů až po komplexní
volné a oblé tvary
• Také jako doplnění do obráběcího centra, k lemování
komplexních prvků volných a oblých tvarů
• Mobilně i stacionárně použitelné pro malé série, rovné hrany,
prvky s volným tvarem a lepení šikmých hran, úhel 0-47°

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jedinečný systém patron lepidla
Perfektní kvalita
Nepatrné zahřívání
Malé poloměry, dlouhé hrany
Zkracování
Frézování
Broušení a leštění

Příkon: 1 200 W
Výška hrany: 18 - 65 mm
Tloušťka hrany: 0,5 - 3,0 mm
Vnitřní poloměr: > 50 mm
Doba ohřívání: 8,00 min
Tavicí teplota: 100 - 210 °C
Rychlost posuvu: 2/4 m/min
Třída ochrany: I
Hmotnost: 7,90 kg
Druh pohonu: Síť

Začátek perfektní hrany
Pro hrany nábytku, které si zaslouží označení „perfektní“. S kompletním systémem, který doprovází CONTURO KA 65 od přípravy obrobku až
po perfektní dokončování hran. Pro klasické hrany nábytku nebo výrobu komplexnějších tvarových dílů a konvexním nebo konkávním klenutím.
Pro zakončování dřevěných, melaminových nebo plastových hran. Pro různé výšky hran a tloušťky materiálu až 3 mm.
Efektivní, snadná a čistá práce i rychlá výměna barvy díky patentovanému lepicímu systému využívajícímu patrony. Perfektní kvalita spár s vysokou
přilnavostí díky přesnému dávkování lepidla. Čistý systém trysek bez potřeby čištění, bezpečná práce díky malému zahřívání skříně přístroje. Natavení
lepidla řízené potřebou. Žádné převaření, změna barvy nebo ztráta kvality lepidla. Snadná manipulace, perfektní ergonomie, dobrá viditelnost obrobku.

Doporučené příslušenství
U nás k zapůjčení
421758

FESTOOL Rent 574453 Modulová hranová frézka MFK 700 EQ/B-Plus

cena na dotaz

421771

FESTOOL Rent 499809 Zaoblovací fréza s výměnnými břitovými destičkami S8 HW R2

cena na dotaz

421769

FESTOOL Rent 498979 Schránka na frézu Box-OF HW S8 Mix

cena na dotaz
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Čárový laser
GLL 3-80
*4x baterie, cílová destička laseru
Laserová dioda: čára 630–650 nm, < 10 mW.
Provozní teplota: -10 – 40 °C. Skladovací teplota:
-20 – 70 °C. Třída laseru: 2. Pracovní dosah: 30 m.
Pracovní rozsah s přijímačem: 120 m (průměr).
Pracovní rozsah bez přijímače: 30 m (rádius).
Přesnost: ± 0,2 mm na 1 m. Rozsah vlastní
nivelace: ± 4°. Doba nivelace: 4 s. Ochrana proti
prachu a vodě: IP 54. Napájení: 4x 1,5 V LR6 (AA).
Doba provozu (max.) 4 h v tříčárovém režimu. Závit
stativu: 1/4“, 5/8“. Hmotnost, cca.: 0.82 kg. Barva
laserové čáry: červená. Promítání: 3x čára 360°.
Kompatibilní laserové přijímače: LR 6 + 7. Obsah
balení: stativ, 4x baterie, taška, cílová destička
laseru, přiruční kufr.

Multidetektor
GMS120
*poutko na zápěstí, ochranné pouzdro, 1x baterie
Nejvyšší spolehlivost: díky automatické kalibraci jsou nalezeny všechny objekty a nedochází
k aplikačním chybám. Spolehlivá detekce i hluboko
umístěných objektů – do hloubky až 12 cm. Ještě
spolehlivější detekce objektů díky tříbarevnému
diodovému světelnému kroužku. Přesná indikace
středu objektu pomocí stupnice „Center-Finder“.
Lepší zřetelnost výsledku díky osvětlenému displeji.
Vyznačovací otvor s diodovým světelným kroužkem.
Tři režimy detekce pro různé druhy použití: režim
suchých staveb, režim kovu, režim pro kabely pod
napětím.

Dálko a sklonoměr
GLM80+R60
*nabíječka, měřicí lišta R60, ochranné pouzdro
Měřicí lišta R 60 Professional pro použití jako digitální vodováha. Ihned připravený k provozu díky automatickému rozpoznání měřicí lišty. Automaticky otočný, osvětlený displej pro optimální odečítání. Maximální nezávislost
díky lithium-iontové technologii – až 25 000 měření na jedno nabití akumulátoru. Automatické uložení posledních 10 naměřených hodnot a jedné konstantní hodnoty do paměti. Nové, kombinované měřicí funkce díky
integrovanému 360° sklonovému senzoru. Akumulátor lze nabíjet pomocí standardního konektoru mikro-USB.
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*Zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

BOSCH Rent 421476
421763

130,/ den*

BOSCH Rent 421477
421764

50,/ den*

BOSCH Rent 421479
421765

80,/ den*

421766

150,/ den*

Vrtací kladivo s SDS-plus
GBH 3-28 DFR Professional

BOSCH Rent 421478

* hloubkový doraz, utěrka, 2x sklíčidlo, přídavná rukojeť, tuba s mazacím tukem, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Výhody

Technická data

• Špičkový výkon s o 20 % nižšími vibracemi
• Rychlejší postup vrtání a až o 20 % vyšší sekací výkon než ostatní
vrtací kladiva této třídy
• O 20 % nižší vibrace než ostatní kladiva ve své třídě
pro pohodlnější práci díky systému tlumení vibrací Bosch
Vibration Control
• Výměnné sklíčidlo pro rychlý přechod mezi vrtáním s příklepem
do betonu a vrtáním bez příklepu do dřeva a kovu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jmenovitý příkon: 800 W
Energie příklepu: 3,1 J
Počet příklepů při jmenovitých otáčkách: 0 – 4.000 příklepů/min-1
Jmenovité otáčky: 0 – 900 ot/min
Průměr vrtání beton, vrtáky do kladiv: 4 – 28 mm
Vol. oblast použití beton, vrtáky do kladiv : 12 – 18 mm
Ø vrtání do betonu s dutými vrtacími korunkami: 68 mm
Max. průměr vrtání do kovu: 13 mm
Max. Ø vrtání, dřevo: 30 mm
Upínání nástrojů: SDS plus
Hmotnost: 3,6 kg
Rozměry (D × V): 354 x 233 mm
Druh pohonu: Síť

Doporučené příslušenství
U nás k zapůjčení
421772

BOSCH Rent 2608690131 Sekáč SDS-plus, 250x20mm

cena na dotaz

421773

BOSCH Rent 2608690132 Špičák SDS-plus, 250mm

cena na dotaz

421774

BOSCH Rent 2608596186 Vrták SDS plus-5 16x250x31

cena na dotaz

421775

BOSCH Rent 1618596319 Vrták SDS plus-5 18x250x30

cena na dotaz

421776

BOSCH Rent 1618596262 Vrták SDS plus-5 20x250x30

cena na dotaz
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421781

Ecodrill

200,-

BLUM Rent M31.1000

/ den*

Montážní šablona pro předvrtání závěsů. Lze doobjednat zvlášť
vrtáky a sukovník.

Universální
šablona

BLUM Rent 65.1051.02

421782

150,/ den*

Univerzální vrtací šablona
pro vrtání montážních otvorů
pro Aventos, podložky a přichyty čela, a výsuvy všech
typů. Naložená i vložená
varianta. Nahrazuje tyto šablony: T65.5050, T65.5350,
T65.5350.10 a 65.5020.

421783

100,-

BLUM Rent ZML.0040.01

Universální
šablona

/ den*

Tyčová šablona
universální
BLUM Rent 65.1000.01

421784

250,/ den*

Univerzální vrtací šablona
pro vrtání výsuvů všech typů,
výklopů Aventos a montážních
podložek. Naložená i vložená
varianta. Nahrazuje tyto šablony:
T65.5000.01, T65.500.10,
T65.5010 a T65.5010.10.

Šablona tyčová
na závěsy
BLUM Rent 65.7500.03

BOXFIX E-L
pro LEGRABOX
BLUM Rent ZMM.0700.20

421785

150,/ den*

421787

200,/ den*

Boxfix E-T
BLUM Rent ZMM.0350

Středicí
vrták
BLUM Rent M01.ZZ0M03.01

Montážní přístroj, zahajovací
sada pro LEGRABOX, manuální
montáž šrouby, KB od 250
do 1200 mm. Součást balení:
BOXFIX-EL, středicí vrták,
vrtací přípravek pro dno/záda
LEGRABOX ZML.7000, doraz
hloubky vrtání 2.5mm, šroubovák TX20.
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*Zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

421786

200,/ den*

421788

100,/ den*

DrillJig VB
1 x 10 1 x 20 mm
HETTICH Rent 20166

421789

200,/ den*

Vrtací těleso pro excentrické
spojovací kování Hettich.
Sada obsahuje: 1 vrtací těleso
pro VB, 1 vrtací těleso pro kolíky, 1 vrták průměr 10 mm,
1 vrták průměr 20 mm pro VB
35/35M/36/36M a VB 135,
1 šestihranný unašeč.

Accura vrtací
šablona pro úchytky
HETTICH Rent 44763

421791

200,/ den*

1× 105540 lišta Accura v mm
a palích o délce 500mm
1× 119123 nastavitelný doraz
pro čela nebo dveře

421793

100,/ den*

DÉMOS Rent

/ den*

HETTICH Rent 46413

Označovací šablona
pro výsuvy nerezová

421792

50,/ den*

STRONG Rent výsuvy

Démos šablony
s modrým kolečkem
pro závěs
SZ 82 20 mm

421794

100,/ den*

DÉMOS Rent

Šablona pro montáž závěsů
SZ 82 o průměru 14 -16 mm.
Sada obsahuje i vrták

TWIN Rent

200,-

Nerezová označovací šablona
pro označování otvorů pro vrtání výsuvů
STRONG. Šablona je symetrická, tedy
vhodá pro levou i pravou stranu korpusu.
Pro zásuvky StrongMax, StrongBox,
StrongRide, pro kuličkové výsuvy
a pro kolečkové výsuvy s bočnicí i bez
bočnice. Otvory na čelní straně slouží
také k poznačení pozice otvoru pro zadní
trn od výsuvů StrongRide.

2× 105238 vrtací těleso Accura vč.
vrtacího pouzdra 5mm

Montážní
šablona

421790

Vrtací přípravek s použitím
elektrické ruční vrtačky
230 V/min 350 W, nebo
akumulátorové min. 9,6 V.
Sada obsahuje: 1 vrtací
těleso pro závěsy, 1 vrtací
těleso pro montážní podložky,
1 šestihranný unašeč, 1 vrták
průměr 35 mm předmontovaný,
2 vrtáky průměr 2,5 mm.

Šablona Accura pro úchytky,
komplet obsahuje:

Montážní
šablona pro závěs
SZ 82 14 - 16 mm

DrillJig pro závěsy
35 2 x 2,5 mm

421795

150,/ den*

Šablona zjednodušuje montáž
kování a tím krátí i čas samotné
montáže. Je určena pro rychlou a přesnou montáž kování
pro všechny rozteče používané
v České republice. Díky vodicím
trnům lze jednoduše připravit
otvory pro BB, PZ a WC.
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prodávame
nářadí
NOVĚ

v Démosu

www.demos-trade.com

