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4parket in laminat: 
polaganje, brušenje,
tesnjenje, čiščenje, nega
- brusilni stroji za parket
- brusni materiali
- oljenje
- rezanje
- orodja
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brusilni stroji

tehnično izpopolnjen brusilni stroj
za zahtevno profesionalno delo.

novost

"Vreča v Vreči" 

sesalni-sistem

novost 

"Vreča v Vreči" 

sesalni -sistem

novost 

"Vreča v Vreči" 

sesalni-sistem

priključek                                                      230 V
moč motorja                                            2200 W
Širina brušenje                              ca. Ø 200 mm
brusni trak                                     750 x 200 mm
Hitrost valja                           2000+2300 o/min
teža                                                          ca. 78 kg

tehnični podatki                                

zelo okreten v ozkih prostorih. učinkovit
pri brušenju. minimalna teža.

idealen stroj za brušenje manjših in srednje velikih prostorov.

priključek                                                      230 V
moč motorja                                      2200 Watt
Širina brušenja                              ca. Ø 200 mm
brusni trak                                     750 x 200 mm
Hitrost valja                                        2480 o/min
teža                                                          ca. 60 kg

tehnični podatki                                

najbolj zanesljiv stroj s centrifugalnim valjem, primeren tudi za
posojanje.
posebej enostavno rokovanje zaradi varnostne kombinirane ročke za vodenje.

Hitra nastavitev brusnega traku ( tudi med
delovanjem motorja ). opremljen z držajem za
nošenje, ročka za vodenje je nastavljiva po višini.
pritisk brusnega valja lahko brez- stopenjsko
nastavimo. stroj lahko hitro razstavimo na tri
dele, zato je transport
enostaven.

dve hitrosti valja,
za grobo in fino brušenje
1. hitrost = 2000 o/min     
2. hitrost = 2300 o/min

tračni brusilni stroj tiger tračni brusilni stroj leopard

Valjčni brusilni stroj jaguar

kataloška št.:                     458 000 000
kataloška št.:                     455 000 000

pribor/rezervni deli

priključek                                                      230 V
moč motorja                                      1500 Watt
Širina brušenja                              ca. Ø 200 mm
br.papir in br.tulec v zvitku        480 x 200 mm
Hitrost valja                                            2700 o/min
tip valja                    centrifugirani ali vpenjalni
teža                                                          ca. 45 kg
kataloška št.:                     457 000 000

tehnični podatki                                

kataloška št.:                     458 000 100

kataloška št.:                     450 000 160

Zunanja vreča                                        

kataloška št.:                     450 000 170

notranja vreča (10 kos.)                         

Valjasta železna krtača za tiger
za brušenje, čiščenje in nazobčanje gladkih
površin. nazobčanje lahko ustvari rustikalen
videz.

pribor/rezervni deli  
za tiger, leopard, jaguar,
mignon2000

kataloška št.:                     450 000 150

10 m                                  458 000 010

električni podaljšek 3 x 2,5 mm2Za tiger                              450 000 070

Za leopard                         455 000 070

brusni valj

Vreča za prah

"Vreča v Vreči" sesalni-sistem
ta nov sistem sestoji iz zunanje vreče z
zadrgo in notranje vreče, kar omogoča
manjše prašenje pri izpraznitvi in menjavi
vreče.

transportni vozički na baterijski pogon za
prevoz strojev po stopnicah glej stran 174

kataloška št.:                     441 754 000

transportni voziček
za brusilne stroje za parket
varuje brusne valje in obloge koles strojev

kataloška št.:                     440 013 000

stabilizator toka
za mehak zagon strojev do 3500 W
- zaščita stroja
- nižji stroški
- večja varnost
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brusilni stroji

sesalni sistem z vgrajenim električnim kablom

Fleksibilen sesalni sistem je narejen tako, da združuje sesalno cev in
električni kabel stroja za brušenje parketa. tako upravljate samo z enim
podaljškom, namesto z dvema.

univerzalna uporaba za GrizzlY, lupo in pando, prav tako za brusilne
stroje Columbus, speedtronic 
(pritrjen na multi-Vac), tri-Varo-stroje, bs 250, itd.

dolžina  8 m
prerez kabla 3 x 2,5 mm²
notranji premer sesalne cevi 38 mm

kataloška št.:                     458 850 000

kataloška št.:                     458 800 900

griZZlY-sistem: brusilni stroj za parket griZZlY + sesalni sistem + sesalec dC 2900 g 

tračni brusilni stroj  griZZlY

ostale lastnosti
- priključek za direktno odsesavanje
- perfektna namestitev brusnega traku 
- ročaj nastavljiv po višini
- vgrajen nosilni ročaj

set za povezavo tiger stroja s sesalcem

za brusilni stroj tiGer 

moč motorja:                                      2200 Watt
brusni trak:                                   750 x 200 mm
teža:                                                               78 kg

tehnični podatki                                

kataloka št.:                       458 800 000

brušenje parketa je bilo včasih zelo prašno opravilo. tako
delavci kot stranke so naveličani fino lesnega praha, ki
zahteva veliko čiščenja in je nevaren za zdravje

ravno iz teh razlogov smo sedaj razvili griZZlY-
sistem. 

GrizzlY-system vključuje zmogljiv stroj za brušenje
parketa, posebej modificiran sesalec dC 2900-G in pametni
sesalni sistem.  

brusite parket skoraj brez prahu z 

griZZlY-sistemom

sesalec dC 2900-g

Zasnovan da ugodi potrebam novih sistemov 
griZZlY in lupo.

autostart-Funkcija: 
avtomatski zagon  sesalca dC 2900-G, takoj zatem ko vključimo stroj za
brušenje parketa.

mehak zagon:  
z regulacijo amperov
med zagonom

Vgrajen senzor za nadzor polnosti, 
z akustičnim signalom.

sesalec dustcontrol dC 2900-G ima nove izboljšane lastnosti, ki so
bile razvite skupaj s podjetjem janser.

sesalni sistem omogoča popolno povezanost med GrizzlY strojem
in sesalcem dC 2900 G.

dobava:
- siv električni kabel 
- siva sesalna cev (Ø 38) 5 m  
- talna šoba na kolescih  b 450
- sesalna cev Ø 38 
- 10 kos plastičnih vrečk (40 l)  
- fini filter in mikrofilter 

teža                                                                14 kg
pretok zraka                                          190 m3/h
Volumen posode                                            40 l
moč motorja                                             1400 W
nivo hrupa                                              68 db(a)

tehnični podatki                                

kataloška št.:                     115 064 000
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kotna brusilka lupo
nova dvo-ploščna kotna brusilka za učinkovito brušenje robov parketa in gotovega parketa.

-    nov design, dva nasproti se vrteča krožnika-navzkrižno brušenje za izboljšanje rezultatov brušenja
-    lažja vodljivost stroja
-    led svetilka omogoča delo pri slabši vidljivosti
-    nanj lahko priključimo nov sesalec za parket dC 2900-G

moč motorja:                                      1150 Watt
brusne plošče:                                  2 x 100 mm
obrati:                                           4.800 o/min
teža:                                                                9 kg

tehnični podatki                                

kataloška št.:                     454 800 000

kataloška št.:                     452 000 000

netzanschluss                                              230 V
moč motorja                                      1250 Watt
Širina brušenja                              ca. Ø 178 mm
brusni podaljšek                                      300 mm
teža                                                          ca. 16 kg

tehnični podatki                                

brusilni stroj za robove  puma 

brušenje v sklonjenem položaju, brez klečanja
-    ročke za vodenje so nastavljive v višino in širino
-    velika sesalna moč 
-    močan, neuničljiv motor in dobra vodljivost stroja so 

lastnosti, ki naredijo pumo za posebno dober brusilni
stroj

brusilni stroj za robove in stopnice panda
Vsestransko kvaliteten brusilni stroj za robove in stopnice panda odlikujejo naslednje lastnosti:

kompaktna konstrukcija  -  ergonomska oblika - enostavno upravljanje - velika sesalna moč  -  visoka stopnja varnosti
posebej primeren je za brušenje robov, stopnic in težko dostopnih površin.

kataloška št.:                     454 500 000

priključek                                                      230 V
moč motorja                                      1150 Watt
Širina brušenja                              ca. Ø 150 mm
brusilni podaljšek                                   350 mm
teža                                                            ca. 8 kg

tehnični podatki

z dolgim brusilnim podaljškom 
350 mm

kataloška št.:                     454 000 000

priključek                                                      230 V
moč motorja                                      1150 Watt
Širina brušenja                              ca. Ø 150 mm
brusilni podaljšek                                   130 mm
teža                                                         ca. 7,9 kg

tehnični podatki

s kratkim brusilnim podaljškom 
130 mm

brusilni stroji

kataloška št.:                     441 740 000

Zapiralo za vreče za prah multi-Clip
služi za popolno tesnjenje vreče za prah na
vratu in preprečuje izhajanje zdravju
škodljivega prahu v prostor.
zapiralo je izdelano iz kvalitetne plastike in je uporabno za
vse brusilne stroje

za kratek podaljšek            454 000 301

za dolgi podaljšek              454 000 202

ježek podloga ( Velcro )
kataloška št.:                     454 000 036

jermen

pribor/rezervni deli 
za puma, Fox

pribor/rezervni deli
za panda

kataloška št.:                     454 000 090

Zunanja vreča                                        

kataloška št.:                     454 000 095

notranja vreča (10 kos)                          

dobava:

- priključek za odsesavanje

- priključek za vrečko za prah

- vreča v vreči sesalni sistem

"Vreča v Vreči"sesalni sistem 
(opis glej stran 114)

Vreča za prah

Vreča za prah

dolgi brusilni podaljšek, 350 mm

kataloška št.:                     452 000 050

kataloška št.:                     454 000 070

adapter za priključitev sesalnega
sistema
kataloška št.:                     454 000 120

kataloška št.:                     454 000 200

pribor/rezervni deli za kotne brusilne stroje

Zaščita pri delu   (ostala delovna zaščita glej stran 12)

novost 

"Vreča v Vreči" 

sesalni sistem

novost 

"Vreča v Vreči" 

sesalni sistem

kataloška št.:                     119 150 100

maske za enkratno uporabo FFp1
Veliko udobje in prileganje

s posebnim Willtech™-zaščita
celega obraza, nudijo najboljšo
ergonomično rešitev. Maska je
zložena vertikalno, kar pomeni, da lahko kroži
več zraka v območju nosa.

Škatla po 25 kosov

glušnik poCket

nov z ojačanim kovinskim
lokom.
lahka izvedba s tankimi
glušniki.

kataloška št.:                     440 030 000

dobava v praktični torbici, ki se obesi za pas
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rezervna podloga
dvostranska podloga
z ježkom

kataloška št.:                     112 360 150

satelit multi-pad
vsebuje: 
1x dvostranska podloga z ježkom 
1x osnovna kovinska plošča
3x poglobljeni vijak

kataloška št.:                     112 360 100

brusni listi in brusne mreže Ø 105  glej stran 121/123

dobava vključuje dodatno utež, brez
brusnega krožnika
kataloška št.:                     112 770 000

zaradi teže stroja dosežemo dober učinek brušenja izravnalnih mas, estrihov in betona. primeren tudi za obdelavo
parketa. 

z uporabo dodatnih uteži lahko povečamo pritisk na podlago in se tako s strojem prilagodimo različnim situacijam.

stroj zadovolji vse potrebe parketarjev. posebno primeren je za končno brušenje parketa in vmesno brušenje laka.

z nastavitvijo hitrosti dosežemo optimalen učinek brušenja z brusnim papirjem, mrežami in filcem.

stroj je uporaben tudi za čiščenje in vzdrževanje oblog.

stroj se hitro in enostavno razstavi, kar omogoča lažji transport.

Velika zmogljivost brušenja, brez stopenjska
nastavitev hitrosti od 80-400 O/min.

el.priključek                                                  230V
moč motorja                                      2200 Watt
delovna širina                               ca Ø 375 mm
Število obratov                            80-400 o/min
teža                            65 kg  (z dodatno utežjo)
                                 51 kg (brez dodatne uteži)

tehnični podatki                                

kataloška št.:                     112 360 900

za mod. 135+145+155 in speedtroniC

multi-disc-shuttle iii ®
krožnik s 6 vrtečimi osnovnimi
nastavki za namestitev 6 brusnih in
rezkalnih delov.
uporabite maksimalno moč, ki vam jo
nudi vaš brusilni stroj!

brusilni stroji
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brusilni stroji

brusilni listi 
glej stran 122/123

brusilni listi
glej stran 121/122/123

tri ploščni brusilni stroj 
tri-Varo 430 Xe

tehnični podatki

komplet vsebuje:
- sesalna cev
- posoda za vodo
- 3 QuiCk-CHanGe osnovni krožniki
- 3 Velcro brusilne plošče Ø 178 mm

kataloška št.:                     112 998 800

napajanje                                                    230 V
moč motorja                                           2200 W
Širina brušenja                                      430 mm
brusilne plošče-Ø                            3 x 178 mm
obrati                                         300-980 o/min
skupna teža                                                 88 kg
posoda za vodo                                               9 l
dolžina kabla                                                18 m

tri-Varo 430 Xe je uporaben za raznovrstna dela, ima nastavljivo
hitrost od 300-980 o/min

učinkovitost, ergonomija in robustnost so značilnosti tega stroja. zasnovan je
bil za dela na srednje velikih površinah.

kompakten dizajn omogoča optimalno opravljanje s strojem, edinstven
vsestranski stroj.

področje uporabe:

-    fino brušenje parketa
-    brušenje betona, estrihov in samorazlivnih mas
-    brušenje in odstranjevanje izravnalnih mas
-    odstranjevanje barv in lepila

tri ploščni brusilni stroj
tri-Varo 500 Xe
močan 230 V tri-ploščni brusilni stroj z nastavljivo
hitrostjo in delovno širino 510 mm.

Če je potrebno veliko odstranjevanja za pripravo površine, je
tri Varo 500 najboljša možnost !

učinkovitost, robustnost, ergonomija in optimalno vodenje
stroja mu dajejo profesionalnost.

področja uporabe:

-    fino brušenje parketa
-    brušenj in poliranje betona, estrihov in samorazlivnih
estrihov ( suho in mokro brušenje )
-    brušenje in odstranjevanje izravnalnih mas
-    odstranjevanje ostankov lepila

tehnični podatki

komplet vsebuje:
- sesalna cev
- posoda za vodo
- 3 integrirani QuiCk-CHanGe osnovni krožnik
- 3 Velcro brusilne plošče Ø 230 mm

kataloška št.:                     112 990 800

napajanje                                                   230 V
moč motorja                                           3000 W
Širina brušenja                                      510 mm
brusilne plošče                                 3 x 225 mm
obrati                                        300-1100 o/min
teža                                                            162 kg
posoda za vodo                                             20 l
dolžina kabla                                                18 m

dodatna utež  20 kg
dodatna oprema

kataloška št.:                     112 990 010
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ročni brusilni stroji

dodatni pribor: 

nastavek za sesalno cev

da bi preprečili prašenje v prostoru.

dobava brez sesalne cevi, kompatibilen z
različnimi sesalci.

kataloška št.:                     444 600 100

kataloška št.:                     444 600 000

dobava komplet s stranskim ročajem,
brusnim krožnikom z ježkom in s po 1 kos
brusnega papirja  Ø 115 mm
gr. 50, gr. 80 in gr. 120

dobava v kovčku

kataloška št.:                     445 000 000

rezervna rezila

10 kos                                445 000 001

rezkar za lak

idealen za sanacijo stopnic.

brezstopenjsko nastavljiv rez od 0
- 0.3 mm.

z odsesavanjem prahu.

napajanje                                                      230 V
moč motorja                                               705 W
radij rezkanja                                            80 mm
Višina rezkanja ob steni                          28 mm
teža                                                         ca. 2,6 kg

tehnični podatki                                

napajanje                                                       230V
moč motorja                                               710 W
Širina brušenja                                        115 mm
Višina brusilne glave                                13 mm
teža                                                           ca. 2,2 k
obrati                                       700 - 2300 o/min

tehnični podatki                                

brusni papirji na ježka glej stran 121

brusilna naprava Flunder

Hitro brušenje, brez težavnega ročnega dela. brusni krožnik Ø 115 mm.

s svojo brusilno glavo doseže težko dostopna mesta in
odprtine z višino 15mm in višje.

primeren za brušenje pod radiatorji, pod
ograjami in podobnimi ovirami.

naprava ima nastavljivo hitrost in 
s tem mehkejši zagon, ter zaščito
pred preobremenitvijo.

uporaba pri brušenju robov
parketa

pri brušenju stopnic je možna
višinska nastavitev kolesc do 22
cm.

kataloška št.:                     114 036 000

komplet s transportnim kovčkom vsebuje 
- odsesalno ohišje
- višinsko nastavljiva kolesca  
QuiCkCHanGe osnovni krožnik
(brusni papirji in podloga iz pene niso
vključeni v dobavo)

ročna brusilka hF 180 -Caddy-

primerna za brušenje in poliranje robov, vogalov, stopnic ali
majhnih prostorov.

nastavljivo podvozje omogoča rezultate ravnega brušenja. kolesca so
nastavljiva po višini do 22 cm ( za brušenje stopnic ). ni potrebe po
dodatnem orodju.

napajanje:                                                    230 V
moč motorja:                                             1,5 kW
obrati:          brezstopenjsko 800-2400 o/min.
delovna širina:                                        180 mm
teža:                                                        ca. 11 kg

tehnični podatki                                

pribor za brušenje parketa

brusni listi Ø 180 glej stran 121/122

kataloška št.:                     112 998 300

Velcro krožnik  

za namestitev velcro ( na ježka ) brusnih
papirjev Ø 180 mm  
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granulacija 16                    441 719 000

granulacija 24                    441 720 000

granulacija 30                    441 721 000

granulacija 36                    441 728 000

granulacija 40                    441 722 000

granulacija 50                    441 723 000

granulacija 60                    441 725 000

granulacija 80                    441 726 000

granulacija 100                  441 727 000

granulacija 120                  441 729 000

granulacija 16                    441 921 000

granulacija 24                    441 922 000

granulacija 16                    441 539 000

granulacija 24                    441 540 000

granulacija 36                    441 923 000

granulacija 40                    441 924 000

granualcija 50                    441 925 000

granulacija 60                    441 926 000

granulacija 80                    441 927 000

granulacija 100                  441 928 000

granulacija 120                  441 929 000

granulacija 36                    441 541 000

granulacija 40                    441 543 000 

granulacija 60                    441 545 000

granulacija 80                    441 546 000

granulacija 100                  441 547 000

granulacija 120                  441 548 000

standardna-kvaliteta  750 x 200 mm

pakiranje 10 kosov                           Cena za kos

standard-kvaliteta  480 x 200 mm
pakiranje 10 kos                                Cena za kos

standard-kvaliteta   200 mm širina
cena za rolo 50 m

granulacija 16                    441 770 000 

granulacija 24                    441 771 000

granulacija 36                    441 773 000

granulacija 40                    441 774 000

granulacija 50                    441 775 000

granulacija 60                    441 776 000

granulacija 80                    441 777 000

granulacija 100                  441 778 000

granulacija 120                  441 779 000

top-kvaliteta       750 x 200 mm

pakiranje 10 kos                              Cena za kos.

premium-kvaliteta  750 x 200 mm
pakiranje 10 kos                                Cena za kos

granulacija 40                    441 712 000

granulacija 60                    441 713 000

granulacija 36                    441 711 000

granulacija 80                    441 714 000

granulacija 100                  441 715 000

granulacija 120                  441 716 000

janser-brusni trakovi
za tiGer / leopard / Hummel / Viper

janser-brusni trakovi

granulacija 16                    441 908 000

granulacija 24                    441 901 000

granulacija 36                    441 902 000

granulacija 40                    441 903 000

granulacija 50                    441 904 000

granulacija 60                    441 905 000

granulacija 80                    441 906 000

granulacija 100                  441 907 000

granulacija 120                  441 910 000

standard-kvaliteta  550 x 200 mm
pakiranje 10 kos                                Cena za kos

za brusni valj 
proFit

za centrifugalni brusni valj
jaGuar/pantHer/HarleQuin

brusne role 
za stroje z vpenjalnim brusnim
valjem

Zirkon
Velika brusilna moč zaradi zirkon papirja
X-bombažna tkana podloga, primerna za
velike obremenitve.

granulacija 24                    441 710 000

keramik

top-kvaliteta       750 x 200 mm

pakiranje 10 kos                                Cena za kos

granulacija 60                    441 780 060

granulacija 36                    441 780 036

premium kvaliteten brusni trak moder
za tiGer/leopard/ Hummel/Viper

premium brusni trak

brusna mreža k100            161 520 001

brusni papir k100              161 520 002

brusna blazina-fina             161 520 003

brusni material za univerzalno
ročno napravo uhs
aus starkem kunststoff mit rostfreien klemmen für
schnelles Wechseln des schleifpapieres

brusni material

brusni trakoVi / brusni papir / brusne role

- made in Germany -
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Ø 100 mm
lupo

standard-kvaliteta

Ø 150 mm
panda

standard-kvaliteta

Ø 105 mm
multi-disk-shuttle

standard-kvaliteta

Ø 115 mm
Flunder

standard-kvaliteta  

Ø 150 mm
panda

top-kvaliteta

Ø 150 mm
panda
Zirkon

premium-kvaliteta

Ø 150 mm
panda
keramik

premium-kvalieta

Ø 178 mm
puma/FoX
hF180 Caddy

top-kvaliteta

Ø 178 mm
puma/FoX
hF180 Caddy
Zirkon

premium-kvaliteta

Ø 178 mm
puma/FoX
hF180 Caddy

standard-kvaliteta

Ø 105 mm
multi-disk-shuttle
Zirkon

premium-kvaliteta

Ø 125 mm
hF 125

standard-kvaliteta  

granulacija 60 (50)   444 805 060

granulacija 36 (25)   444 805 036

brusne plošče Z ježkom  Ø 100 - 105 - 125 - 150 - 178
Ø 100 - lupo
Ø 105 - multi-disc-shuttle
Ø 115 - Flunder
Ø 125 - HF 125
Ø 150 - panda
Ø 178 - puma/Fox
Ø 180 - tri-Varo 430
Ø 200 - ostali proizvajalci
Ø 230 - tri-Varo 500/600

top-kvaliteta: 

zelo vzdržljiv
premium-kvaliteta: 

zirkon omogoča visoko vzdržljivost in
visoko brusno vrednost

granulacija 36      (25)       444 610 036

granulacija 40      (50)       444 610 040

granulacija 60      (50)       444 610 060

granulacija 80      (50)       444 610 080

granulacija 100    (50)       444 610 100

granulacija 120    (50)       444 610 120

                                         (pak.)        Cena za kos

(Ve)          preis pro stk.                           (pak.)         Cena za kos
granulacija 24      (25)        444 035 200

granulacija 40      (50)        444 035 300

granulacija 60      (50)        444 035 400

granulacija 80      (50)        444 035 500

granulacija 100    (50)        444 035 600

granulacija 16      (25)        444 710 016

granulacija 24      (25)        444 710 024

granulacija 40      (50)        444 710 040

granulacija 60      (50)        444 710 060

granulacija 80      (50)        444 710 080

granulacija 100    (50)        444 710 100

granulacija 120    (50)        444 710 120

(pak.)         Cena za kos.             (pak.)         Cena za kos
granulacija 16      (25)        444 101 100

granulacija 24      (25)        444 101 200

granulacija 40      (50)        444 101 500

granulacija 60      (50)        444 101 600

granulacija 80      (50)        444 101 700

granulacija 100    (50)        444 101 800 

granulacija 120    (50)        444 101 900

granulacija 16      (25)        444 802 016

granulacija 24      (25)        444 802 024

granulacija 40      (50)        444 802 040

granulacija 60      (50)        444 802 060

granulacija 36      (25)        444 101 400 granulacija 36      (25)        444 802 036

granulacija 80      (50)        444 802 080

granulacija 100    (50)        444 802 100

granulacija 120    (50)        444 802 120

granulacija 36      (25)        444 035 800

granulacija 36      (25)        444 710 036

                               (pak.)         Cena za kos(pak.)          Cena za kos
granulacija 24      (25)        444 712 024

granulacija 40      (50)        444 712 040

granulacija 60      (50)        444 712 060

granulacija 80      (50)        444 712 080

granulacija 100    (50)        444 712 100

granulacija 120    (50)        444 712 120

                               (pak.)         Cena za kos

granulacija 24      (25)        444 804 024

granulacija 40      (50)        444 804 040

granulacija 60      (50)        444 804 060

granulacija 36      (25)        444 804 036

granulacija 80      (50)        444 804 080

granulacija 100    (50)        444 804 100

granulacija 120    (50)        444 804 120

granulacija 36      (25)        444 712 036

pakiranje 50 kosov                          Cena za kos
granulacija 40                    112 359 110

granulacija 80                    112 359 112

granulacija 100                  112 359 113

granulacija 120                  112 359 114

granulacija 60                    112 359 111

pakiranje 50 kosov                           Cena za kos

granulacija 40                    444 605 040

granulacija 36                    444 605 036

granulacija 80                    444 605 080

granulacija 100                  444 605 100

granulacija 120                  444 605 120

granulacija 60                    444 605 060

brusni material - made in Germany -

            (pak.)        Cena za kos

granulacija 40      (50)       444 615 040

granulacija 60      (50)       444 615 060

granulacija 80      (50)       444 615 080

granulacija 100    (50)       444 615 100

granulacija 120    (50)       444 615 120

                                          (pak.)        Cena za kos

granulacija   24 (25)    112 359 130

granulacija   36 (25)    112 359 131

granulacija   40 (50)    112 359 132

granulacija   60 (50)    112 359 133

granulacija   80 (50)    112 359 134

granulacija 100 (50)    112 359 135

granulacija 120 (50)    112 359 136
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brusni material

gr. 16                   (25)       443 700 016 

gr. 24                   (25)       443 700 024

gr. 36                   (25)       443 700 036

gr. 40                   (50)       443 700 040

gr. 60                   (50)       443 700 060 

gr. 80                   (100)      443 700 080 

gr. 100                 (100)      443 700 100

(pak.)         Cena za kos

gr. 16 (25)                444 810 016

gr. 24                   (25)       444 810 024

gr. 36                   (25)       444 810 036

gr. 40                  (50)       444 810 040

gr. 60                   (50)       444 810 060

gr. 80                   (100)      444 810 080

gr. 100                 (100)      444 810 100

gr. 120                 (100)      444 810 120

(pak.)        Cena za kos.

za brusilne stroje za robove

Ø 150x12 - panda
Ø 178x22 - puma/Fox

top-kvaliteta: zelo vzdržljiv

gr. 16                   (25)       443 623 000

gr. 24                   (25)       443 624 000

gr. 36                   (25)       443 627 000

gr. 40                   (50)       443 626 000

gr. 60                   (50)       443 628 000

gr. 80                   (100)      443 629 000

gr. 100                 (100)      443 630 000

gr. 120                 (100)      443 631 000

(pak.)         Cena za kos

gr. 16 (25)                444 100 290

gr. 24 (25)               444 100 300

gr. 36                   (25)       444 100 900

gr. 40                   (50)       444 100 500

gr. 60                   (50)       444 100 600

gr. 80                   (100)      444 100 700

gr. 100                 (100)      444 100 800

gr. 120                 (100)      444 101 000

(pak.)          Cena za kos

gr. 40                                 112 990 140

gr. 60                                 112 990 141

gr. 80                                 112 990 142

gr. 100                               112 990 143

(pak.)          Cena za kos

gr. 24                   (25)        442 801 200

gr. 40                   (50)        442 801 300

gr. 60                   (50)        442 801 400

gr. 80                   (50)        442 801 500

gr. 100                 (50)        442 801 600 

gr. 120                 (50)        442 801 700

gr. 16                   (25)        442 801 100

gr. 16 (25)                 112 998 016

gr. 24 (25)                 112 998 024

gr. 40 (50)                 112 998 040

gr. 60 (50)                 112 998 060

gr. 80 (50)                 112 998 080

gr. 100 (50)                 112 998 085

gr. 120 (50)                 112 998 090

75 mm notranji   (pak.)                   Cena za kos

gr. 50                                 112 996 113

gr. 70                                 112 996 115

gr. 120                               112 996 117

brusne plošče 
Ø 150 X 12  - Ø 178 X 12

brusne plošče na ježka  
Ø 180 - 200 - 230

75 mm notranji  (pak.)                    Cena za kos

                                                  Cena za kos

diamantni brusni obroč                  Cena za kos

gr. 16 (25)                  112 991 016

gr. 24 (25)                  112 991 024

gr. 40 (25)                  112 991 040

gr. 60 (25)                  112 991 060

gr. 80 (25)                  112 991 080

gr. 100 (25)                  112 991 100

gr. 120 (25)                  112 991 120

Ø 180 mm 
tri-Varo 430
HF 180 Caddy

standard-kvaliteta

Ø 178 mm 
tri-Varo 430
HF 180 Caddy

premium-kvaliteta 

Ø 230 mm
tri-Varo 
500/650

standard-kvaliteta

diamantni brusni obroč                  Cena za kos

gr. 40                                 112 990 342

gr. 50                                 112 990 343

gr. 70                                 112 990 345

gr. 120                               112 990 347

Ø 230 mm
tri-Varo 
500/650

premium-kvaliteta

Ø 230 mm
tri-Varo 
500/650
Zirkon

premium-kvaliteta  

Ø 200 mm
za ostale
znamke

standard-kvaliteta

150 x 12 mm
panda

standard-kvaliteta   

150 x 12 mm
panda

top-kvaliteta  

178 x 22 mm
puma / FoX

standard-kvaliteta  

178 x 22 mm
puma / FoX

top-kvaliteta 
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brusni material

(pak.)         Cena za kos
gr. 60                   (20)        442 802 100

gr. 80                   (20)        442 802 200

gr. 100                 (20)        442 802 300 

gr. 120                 (20)        442 802 400

gr. 150                 (20)        442 802 500

pakiranje 10 kosov                           Cena za kos

gr. 60                                 782 000 045

gr. 80                                 782 000 047

gr. 100                               782 000 050

gr 120                               782 000 055

gr. 150                               782 000 057

gr. 180                               782 000 060

Za stroje z enim
krožnikom
Columbus 
Ø 200 za ostale znamke
Ø 300 za mod.125
Ø 410 za mod. 135/145/155

gr. 60                                 783 000 045

gr. 80                                 783 000 047

gr. 100                               783 000 050

gr. 120                               783 000 055

gr. 150                               783 000 057

gr. 180                               783 000 060

gr. 220                               783 000 062

gr. 320                               783 000 064

pakiranje 10 kosov                          Cena za kos

pakiranje 25 kos                              Cena za kos

gitteX plus 
Ø 105 za multi-disC
Ø 180 za tri-Varo 430
Ø 230 za tri-Varo 500/650

gr. 36                                 112 998 120

gr. 60                                 112 998 121

gr. 80                                 112 998 122

gr. 100                               112 998 123

gr. 120                               112 998 124

gr. 150                               112 998 125

gr. 180                               112 998 126

gr. 220                               112 998 127

gr. 80                                 112 359 120

                                                           Cena za kos
gr. 36                                 112 990 120

gr. 60                                 112 990 121

gr. 80                                 112 990 122

gr. 100                               112 990 123

gr. 120                               112 990 124

gr. 150                               112 990 125

gr. 180                               112 990 126

                                                           Cena za kos

gr. 120                               112 359 122

gr. 150                               112 359 123

gr. 100                               112 359 121

brusne mreže 
Ø 105-180-230

brusne mreže 
Ø 200-300-410

Ø 105 mm
multi-disC

Ø 180 mm
tri-Varo 430

Ø 230 mm
tri-Varo 500/650

Ø 200 mm
za ostale znamke

Ø 300 mm
Columbus mod.125

Ø 410 
za mod.135/145/155

FilCi

poliester filci Ø 330 (debel)
Columbus mod. 125

črn                       za namestitev brusnih mrež in za čiščenje
rjaV                     za odstranjevanje trdovratne umazanije
moder                 za čiščenje
rdeč                     srednje grob, za čiščenje in poliranje
Zelen                    za čiščenje
beš                        za oljenje
beš special             za brušenje, odstranjevanje olja/ostankov voska
bel                        za oljenje in poliranje
Zelen (mikrovlakna) za poliranje do visokega sijaja
ovčja volna           za poliranje do visokega sijaja
Filc                                za oljenje in poliranje

bel                                      782 000 040

rjav                                    782 000 010

rdeč                                    782 000 030

bel                                      783 000 400

rdeč                                    783 000 390

normalni filci Ø 330 (tanek)

beš                                     782 000 090

zelen                                  782 000 080

črn                                     782 000 070

poliester filci Ø 178 mm
tri-Varo

zelen                                  112 998 252

črn                                     112 998 250

bel                                      112 998 251

poliester filci Ø 230 mm

pakiranje 5 kosov                             Cena za kos pakiranje 10 kosov                           Cena za kos

pakiranje 5 kosov                             Cena za kos pakiranje 10 kos                               Cena za kos

pakiranje 5 kosov                             Cena za kos pakiranje 10 kosov                           Cena za kos

pakiranje 10 kos                                Cena za kos

zelen                                  112 990 252

bel                                      112 990 251

črn                                     112 990 250

Columbus mod. 135/145/155 + speedtroniC
poliester filci Ø 410 (debel)

Filc beš -special-
Filc za brušenje z "oprijemom" !

posebno primeren za vmesno brušenje parketa in
odstranjevanje ostankov olja in voska.

moder                                783 000 380

rjav                                    783 000 370

črn                                     783 000 360

bel                                      783 000 018

kataloška št.:                     783 000 020

beš                                     783 000 019

normalni filci Ø 410 (tanki)

beš filc -special-Ø 410

zelen                                  783 000 016

rjav                                    783 000 017

črn                                     783 000 015

poliester filci Ø 430 (debel)
thermopad e 430/e4 + Columbus mod. 165

bel                                      112 807 026

rjav                                    112 807 023

rdeč                                    112 807 025

normalni filci Ø 430 (tanki)

beš                                     112 807 030

črn                                     112 807 015

kataloška št.:                     112 820 000

zelen (mikrovlakna) Ø 430 kataloška št.:                     112 825 000

Filc za oljenje Ø 430

kataloška št.:                     112 821 000

Filc iz ovčje volne  Ø 410
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močnejši, tišji in skoraj brez vibracij.

-   do 35% več moči
-    do 70% manj vibracij
-    do 50% manj obratovalnega hrupa 

pri obdelavi parketa je multimaster stroj za trikotno brušenje vogalov in robov
izvrstno dopolnilo ročnemu brusilnemu stroju.

z ustreznimi žagami lahko natančno režemo parket, izrežemo luknjo ali
skrajšamo lesene okvirje od vrat.

ročni brusilni stroji

kataloška št.:                     444 301 500

napajanje                                                    230 V
moč motorja                                             350 W
Vibracije diska                 10.000 - 19.500/min.
teža                                                              1,4 kg
dolžina kabla                                                 5 m

tehnični podatki            Fmm 350 Q

multimaster Fmm 350Q  
top - verzija
1 brusna plošča 
po 3 brusni listi (k60-80-120-180), 
1 luknjana brusna plošča,
po 3 luknjani brusni listi (k 60,80,120,180), 
1 brusni krožnik Ø 115 mm, luknjan,
po 2 luknjana brusna lista (k 60, 80, 180),
1 sesalni pripomoček,
1 kompaktna lopatica,
1 Hss-segmentni list za žaganje,
po 1 e-Cut list za žaganje (35+65 mm),
1 univerzalni e-Cut-list za žaganje (44 mm)
1 karbidni segmentni list za žaganje,
1 karbidni trikotni nastavek
1 plastična škatla za orodje

kataloška št.:                     444 301 000

multimaster Fmm 350Q
Quickstart - verzija
1 brusna plošča,
po 3 brusni listi (k60-80-120-180),
1 kompaktna lopatica,
1 Hss-segmentni list za žaganje,
1 e-Cut dolgi list za žaganje(65 mm),
1 univerzalni e-Cut-list za žaganje (44 mm),
1 plastično ohišje za orodje

ročni brusilni stroj za kote in robove 
multi-master Fmm 350Q

kataloška št.:                     448 100 000

brusilni stroj deros 650 CV

ostali pribor

napajanje                                                      230 V
moč motorja                                               350 W
Št. obratov                        4.000 - 10.000 o/min
ekscentrični hod                                          5 mm
premer brusnega krožnika           125/150 mm
teža                                                               1,0 kg

tehnični podatki                                

-    brez krtačni motor 
-    brez zunanje napajalne enote 
-    mehki zagon, elektronska zavora

motorja  
-    ergonomična oblika 
-    zelo lahka 
-    edinstvena simetrična oblika omogoča

enako ugodno delo z obema rokama
-    skoraj brez hrupa 
-    nizki stroški vzdrževanja 
-    možnost uporabe krožnika Ø 125 mm in Ø 150

kataloška št.:                     114 350 400

sesalna cev Ø 25 mm, d = 3,5 m

kataloška št.:                     448 100 100

sesalna cev Ø 27 mm, d = 5,5 m
z vgrajenim elektrokablom

dobava: deros 650 CV v sYstainer-ju vklj. Ø 125
in 150 mm-krožnika, 
sesalna cev z vgrajenim elektrokablom 5,5 m, po
50 kos ultimaX br.papirjev Ø 150 mm 
Gr. 80, 120, 150, ročna zavora 78x78x148 mm

deros solution boX

- noVa generaCija- 

kataloška št.:                     448 500 000

deros 650 CV v sYstainer-ju vklj. 
Ø 125 in Ø 150 mm-krožnika

granulacija 40                    448 103 040

granulacija 60                    448 103 060

granulacija 80                    448 103 080

granulacija 100                  448 103 100

granulacija 120                  448 103 120

granulacija 150                  448 103 150

brusni papir ultimaX za 
deros/Ceros 650CV

za uporabo na trdem lesu, parketu,
furnirju, trdih premazih

-    novo patentirana streuung 
     selective Coatingtm technology
-    enakomeren praskast vzorec
-    razvije nizko toploto
-    dolga življenjska doba

brusna mreža abranet hd 

uporabne za trdi les, barvne
kovine, odstranjevanje barv. zelo
odporna fibervlakna odporna na
obrabo robov 
in zamašitev.

ultimaX Ø 150 mm, 15-krat luknjan                                
vezivo iz umetne smole, zrna iz aluminijevega
oksida
(50 kos)

granulacija 40                    448 101 040

granulacija 60                    448 101 060

granulacija 80                    448 101 080

granulacija 120                  448 101 120

granulacija 150                  448 101 150

abranet hd Ø 150 mm, 15-krat luknjan                                
Vezivo iz umetnih smol, zrna iz aluminijevega
oksida
(25 kos)

granulacija 40                    448 102 040

granulacija 60                    448 102 060

granulacija 80                    448 102 080

abranet hdØ 125 mm, 20-krat luknjana                                
Vezivo iz umetne smole, zrna iz aluminijevega
oksida
(25 kos)

kataloška št.:                     444 211 000

hm-brusni nastavek iz

karbidne trdine

brusi tam, kjer brusni papir
ni uporaben.
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trikotna krtača za multimaster opremljen z multi-finkcijskim
adapterjem za skoraj vsa trikotna rezila, možna v dveh verzijah:

nerjaveče jeklo V2a za uporabo na trših lesih, za strukturiranje podlage
in za odstranjevanje odvečne umazanije

siCa granulacije 46 za uporabo na mehkejših lesih

kataloška št..:                    444 201 170

trikotna krtača V2a komp

Žičke iz nerjavečega jekla d=0,2mm

trikotna krtača siCa k 46 komplet

pa 6 siC k046  1,6 siva
kataloška št.:                        444 201 180

ročni brusni stroji

segmentni list za

žaganje hm

Ø 90 mm                           444 215 100

kataloška št.:                     444 200 980

brusni krožnik-set

1 brusni krožnik Ø 115 mm
6 brusnih papirjev (po 2 kos k60/80/180)        

Ø 80 mm / hss                  444 209 000

Ø 80 mm / hss                  444 209 200

list za žaganje hss

segmenti list za žaganje

hss

Ø 80 mm                           444 214 000

Ø 84 mm                           444 207 000

Ø 85 mm                           444 217 000

segmentni list za

žaganje, izbočeni

segmentni list hss,

izbočena 

kataloška št.:                     444 200 001

set brusnih diskov

neluknjani

(2 kos)

granulacija 40      (50)        444 201 000

granulacija 60      (50)        444 202 000

granulacija 80      (50)        444 203 000

granulacija 100    (50)        444 204 000

granulacija 120    (50)        444 205 000

brusni papir 

za brusni disk

(pak.)         Cena za pak.

pribor za brušenje

pribor za renovacijo strukturiranih talnih površin

pribor za žaganje

naprava za nazobljanje listov
Za nazobljanje listov za žaganje. 
-    Veliki denarni prihranki, saj lahko ista rezila uporabljamo dalj časa
-    osnovna plošča iz nejravečega jekla dxŠxV 11x8x2 cm z dvema 

luknjama za varno pritrditev.
-    rezalni profil narejen iz visoko kvalitetnega ojačanega jekla.
-    integriran držaj za lahko repozicijo druge vrste zobov.
-    dobava v kompletu z rezalnim oljem in ključem.

rezervni nož set

( zgornji + spodnji nož )

kataloška št.:                     222 444 000

kataloška št.:                     222 444 100

set za brušenje nožev 

za več informacij nas kontaktirajte

kataloška št.:                     222 444 120

dolžina 50mm

e-Cut standardni list za

žaganje

širina reza 35 mm              444 219 010

širina reza 35 mm              444 219 020

širina reza 65 mm              444 219 060

širina reza 65 mm,             444 219 070

dolžina 60mm

e-Cut univerzalni list za

žaganje

z bi-metal nazobljenostjo

širina reza 29 mm              444 220 100

širina reza 29 mm              444 220 150

širina reza 44 mm              444 220 200

širina reza 44 mm              444 220 250

dolžina 50mm

e-Cut precizen list za

žaganje

z dvovrstno nazobljenostjo

širina reza 35 mm              444 212 100

širina reza 35 mm              444 212 200

širina reza 65 mm              444 210 100

širina reza 65 mm,             444 210 200

dolžina 50mm

bi-metall

e-Cut  list za žaganje z

dolgo življenjsko dobo

z dvovrstno nazobljenostjo

širina reza 35 mm              444 226 100

širina reza 35 mm              444 226 200

širina reza 65 mm              444 227 100

širina reza 65 mm,             444 227 200

Ø 80 mm                           444 214 100

Ø 90 mm                           444 215 150

Ø 85 mm                           444 217 100

Ø 63 mm                           444 206 200

diamanti-segmenti

list za žaganje

Ø 63 mm                           444 206 250

                                          444 375 010

globinska zavora

za vse e-Cut in okrogla
rezila

Ø 100 mm                         444 207 500

list za žaganje hss

za les

za dolge, ravne reze

najboljši e-Cut listi po posebni ceni
vsebuje:
1x e-Cut univerzalni list za žaganje
29 mm in 44 mm, 
2x e-Cut long-life list za žaganje
35mm, 
2x e-Cut long-life list za žaganje
65 mm
v praktični škatli

                                          444 385 850
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prm 
renovator parketa
za renovacijo strukturiranih in hoblanih
parketnih površin
Z nastavitvami obratov in pritiskom valja ter s posebnimi
krtačkami, lahko dosežemo odlične rezultate.

primeren za obdelavo v antičnem stilu

odsesavanje prahu z vgrajenim sesalcem

direktna povezava sesalne cevi s sesalcem Gk40

priključek                                                230 V
moč motorja                                          1100 W
sesalna enota                                         850 W
obrati , brezstopenjski           200-1200 /min.
delovna širina                                       200 mm
teža , kpl.                                                     70 kg

tehnični podatki 

dobava vsebuje valjasto krtačo Gr. 60 in
sesalec Gk 40

kataloška št.:                     462 000 500 

kataloška št.:                     463 000 000

obnoVa strukturiranih parketnih poVršin

brušenje obdelava kotov

dobava v systanier-ju z brusno krtačo (72 mm) in
brusno krtačo za robove (3x12 mm)

kataloška št.:                     463 010 000

brusna krtača 100x70

siCa Gr. 60

kataloška št.:                     463 010 300

brusna krtača za robove

100x70

nerjaveče jeklo V2a 0,2 mm

kataloška št.:                     463 011 010

brusna krtača za robove

100x12

siCa Gr. 60 (potrebni 3-je kosi)

kataloška št.:                     463 011 200

brusna krtača za robove

100x70 

(3x12)

siCa Gr. 60

hsm ročni

brusni stroj

namenjen za uporabo v povezavi z
prm, tsm & Quad stroji za ročno
obdelavo vogalov ali stopnic.

priključek                                                     230 V
moč motorja                                            1200 W
izhodna moč                                              750 W
obrati                                     900 - 2700 o/min.
delovna širina                                           80 mm
dimenzije dxŠxV                       34 x 20 x 16 cm
teža                                        5 kg (brez kovčka)
priključni del                           zunanji-Ø 48 mm
                                                notranji-Ø 43 mm

tehnični podatki

kataloška št.:                     462 001 400

Valjasta krtača 220x200

za hoblane površine
siCa Gr. 60 linearna višina

kataloška št.:                     462 001 700

siCa Gr. 46 linearna višina 

kataloška št.:                     462 001 800

siCa Gr. 120 linearna višina 

pribor za renovator parketa prm

pribor za ročni stroj hsm 

kataloška št.:                     462 001 600

nerjaveče jeklo V2a 0,3 gladek
za zelo umazana tla

kataloška št.:                     463 013 100

Centrifugalna krtača Ø 25 
nerjaveče jeklo

kataloška št.:                     463 013 200

ravna krtača Ø 50 

nerjaveče jeklo                        

kataloška št.:                     463 013 020

pritrdilna os 

za montažo kotnih krtač

kataloška št.:                    463  000 210

Zaščitno pokrivalo

za kotne krtače
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dobava v systanier-ju z vgrajenima
krtačama-set granulacije 60

posebni pribor

oljenje/poliranje

ročka    

4-delna, razstavljiva, nastavljiva na različne dolžine.   

Quad ročni stroj

Z novim prenosnim ročnim strojem Quad z lahkoto obnovimo in očistimo oljnate lesene površine, strukturiran parket, hoblan parket na
srednje velikih in velikih površinah, ozkih prostorih kot so hodniki, platformah in robovih.

to še ni vse, z njim lahko strukturiramo tudi nestrukturiran parket. pred strukturiranjem morajo biti ponavadi neobdelane površine brušene.sistem dvojnih
krtač in uravnoteženo ohišje omogočata lahko vodenje stroja po površini. pritisk krtač je nastavljiv in tako omogoča poljubno brusno globino. Vse to so
lastnosti, ki omogočajo odlično delo na občutljivih lesenih površinah.
ostale lastnosti:
- s sesalnim nastavkom za delo brez prahu
- posebno ogrodje za optimalno vodenje stroja
- odlične karakteristike vodenja
- Velika izbira krtač
- Hitra in enostavna menjava orodja
- lahko se namesti ročka za delo stoje

priključek                                                    230 V 
moč motorja                                          1400 W
obrati                                    400 - 1400 o/min.
obrati                                               2 x 100 mm 
dimenzije dxŠxHV                 40 x 320 x 24 cm
teža                                  ca 9 kg (brez kovčka)
priključek za sesalec                           Ø 25 mm

tehnični podatki

obnoVa strukturiranih parketnih poVršin 

multimaster

kataloška št.:                     463 100 000

pribor za Quad

brušenje

kataloška št.:                     463 100 920

Valjaste krtače 120x100  mm (par) 

kataloška št.:                     463 100 900

Valjaste krtače 120x100  mm (par) 
iz žime

kataloška št.:                     463 100 080

Zaščitno ohišje (par)                               

kataloška št.:                     463 100 300

kataloška št.:                     463 100 200

pribor-set”za oljenje” vsebuje: 

Valjaste krtače iz žime (par)           
zaščitno ohišje (par)                                              

kataloška št.:                     463 100 980

siCa Gr. 120

siCa Gr. 60

kataloška št.:                     463 100 970

siCa Gr. 46

kataloška št.:                     463 100 960

nerjaveče jeklo V2a-0,30

kataloška št.:                     114 350 400

sesalna cev Ø25 mm, 

d= 3,5 m

možen v dveh verzijah:

nerjaveče jeklo V2a za uporabo na trših lesih, za strukturiranje podlage
in za odstranjevanje odvečne umazanije.
siCa granulacije 46 za uporabo na mehkejših lesih.

kataloška št.:                     444 201 170

trikotna krtača V2a komp

Žičke iz nerjavečega jekla d=0,2mm

trikotna krtača siCa k 46 komplet

pa 6 siC k046  1,6 siva
kataloška št.:                        444 201 180

pribor za renoviranje
strukturiranih talnih površin

Za opravila v kotih

trikotna krtača za
multimaster 
opremljen s multi-funkcijskim
adapterjem za skoraj vse trikotne
rezilnike.
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tsm 
renovator za terase
obnavlja in ohranja vrednost lesenih teras

nov stroj za nežno in osnovno čiščenje ter za nanos zaščitnih olj na
leseno površino.

posebno oblikovane brusne krtače različnih moči omogočajo, da struktura
površine ostane ista. z nastavitvijo rotacijske hitrosti in pritiska lahko
dosežemo optimalne rezultate čiščenja. prah se lahko odsesa z zunanjim
sesalcem.

zaščitno olje priteče iz posode pod pritiskom in se nanaša direktno na
površino, ta je obdelano z valjastimi krtačami iz žime.

stroj je prav tako primeren za končno obdelavo novo položenih lesenih
teras, prav tako za čiščenje in vzdrževanje z uporabo krtač iz najlona (
primeren tudi za WpC terase ).

povezava z zunanjim sesalcemenostavna menjava krtač

nanos olja

priključek                                                   230 V
moč motorja                                          1100 W
obrati,brezstopenjsko 300 - 1500 o/min.
teža , kpl.                                                    70 kg
delovna širina                                       200 mm
tank za olje, prostornina                        5 liter

tehnični podatki 

kataloška št.:                     462 000 000 

pribor glej stran 129

dobava vključuje:
- okrogla krtača Gr. 120 
- krtača iz žime

ostali pribor:
- okrogla krtača Gr. 60
- čistilna krtača
- žičnata krtača

obnoVa lesenih teras
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priključek                                                    230 V 
moč motorja                                          1400 W
obrati                                    400 - 1400 o/min. 
delovna širina                                 2 x 100 mm 
dimenzije dxŠxV                   40 x 320 x 24 cm
teža                                 ca. 9 kg (brez kovčka)
priklj. za sesalec                            Ø 25 x 2 mm

tehnični podatki 

dobava v systanier-ju z vgrajenimi krtačami-
set Gr. 60

obnoVa lesenih teras

pribor za brusilni stroj tsm 

pribor za hsm/poliranje in čiščenje

olje za terase & čistila

sesalec gk 40

sesalec je priključen na ročki za
vodenje.

Ventilatorski motor 850 Watt, teža 6,0 kg

kataloška št.:                     113 100 000

olje za teraso
za impregnacijo in zaščito. z lahkoto se vpije v les in omogoča, da so pore
lesa odprte ter dihajo. poudari strukturo lesa.

uporaba na mehkem lesu     ca. 200-250ml/m² 
uporaba na trdem lesu         ca. 100-120ml/m²

posoda 750 ml                   491 601 000

posoda  2,5 l                      491 602 000

olje bangkirai, temno
posebno naravno olje za bangkirai-les na
zunanjih površinah
uporaba na mehkem lesu   ca. 200-250ml/m² 
uporaba na trdem lesu       ca. 100-120ml/m²

posoda mit 750 ml             491 603 000

posoda  mit 2,5 l                491 604 000

detergent za osvežitev lesenih površin. 
za vse pobledele lesne površine, terase kot
tudi pohištvo. 
očisti in poživi lesene površine.
posoda  2,5 l                      491 606 000

WpC intenzivno čistilo
Čisti in ščiti WpC material pred
prehitrim staranjem.

posoda 750 ml                   491 607 000

dobava z vrečko za prah, special

kataloška št.:                     113 100 100

Vrečka za prah, special

poliranje

čiščenje
krtača za čiščenje 220x200
plastični poliamid

Valjasta krtača 220 x 200
iz žime

brušenje

kataloška št.:                     462 001 100

Valjasta krtača 220x200

Višina ščetin visoka/nizka
siCa Gr. 120

kataloška št.:                     462 001 200

siCa Gr. 60

kataloška št.:                     462 001 400

Valjasta krtača linearna višina
ščetin, za hoblane površine

siCa Gr. 60

kataloška št.:                     462 001 600

kataloška št.:                     462 001 300

kataloška št.:                     462 001 000

brusna krtača 100x70 iz žime

kataloška št.:                     463 012 000

iz nerjavečega jekla V2a 0,3 gladka
za zelo umazana tla

čistilna krtača 100x70 pa 6 
kataloška št.:                     463 014 000

pribor za Quad/ oljenje in poliranje

kataloška št.:                     463 100 900

Valjasti krtači
120x100  mm (par) 
iz žime

kataloška št.:                     463 100 080

zaščitno ohišje (par)

kataloška št.:                     463 100 300

pribor-set za oljenje vsebuje: 
Valj. krtači iz žime (par)           
zaščitno ohišje (par)

kataloška št.:                     463 000 000

dobava v systanier-ju komplet 
z brusno krtačo (72 mm) in brusno krtačo za
robove (3x12 mm)

priključek                                                     230 V
moč motorja                                            1200 W
izhodna moč                                              750 W
obrati                                     900 - 2700 o/min.
delovna širina                                          80 mm
dimenzije dxŠxV                       34 x 20 x 16 cm
teža                                        5 kg (brez kovčka)
priključni del                           zunanji-Ø 48 mm
                                                notranji-Ø 43 mm

tehnični podatki

ročni brusni stroj hsm

ročni brusni stroj Quad

kataloška št.:                     463 100 000
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dodatki-komplet za rezkanje

Vlečna žaga pod reZno poVršino / ročni reZkar

kataloška št.:                     240 992 000

dobava vsebuje:
- 1 list-Hm 
190x1,2/2,0x30 mm, z36

- 1 univerzalni prislon
- 1 sesalna cev
z dvema priključkoma

priključek                                                      230 V
moč motorja                                            1300 W
premer lista za žaganje-Ø                     190 mm
Višina reza                                                  61 mm
dolžina reza                                             215 mm
površina mize                               412 x 544 mm
teža                                                          ca. 21 kg

tehnični podatki                                

posebni pribor

kataloška št.:                     240 990 100

stojalo

kataloška št.:                     240 990 300

pomično vodilo

kataloška št.:                     240 990 500

dodatna rezkalna miza

Vodilo in držalo (kos)

650 mm                             240 990 600

840 mm                             240 990 610

kataloška št.:                     240 990 400

prislonsko ravnilo komplet z 

izvlečni drogom + prislonom

za splošno uporabo
rezervni-hm-listi za žago

kataloška št.:                     240 992 003

Ø190x1,2/2,0x30mm-Z36                       

za laminat

kataloška št.:                     240 990 001

Ø180x1,2/1,8x30mm-Z30                       

kataloška št.:                     240 992 002

Ø180x1,2/2,0x30mm-Z56                       

kataloška št.:                     240 993 000

dobava komplet s prislonom, napravo za
pritrditev in priključkom za odsesavanje za
ročni rezkalnik lo 50 e ( potrebujemo 2
vodila in držala )

Hm-rezkalni set z 12 noži

rezervni pribor za lo 50 e

kataloška št.:                     240 995 500

dodatna naprava - miza za rezkanje

miza za rezkanje se pritrdi na spodnji del žage
erika 60 e in služi za pritrditev ročnega
rezkalnika lo 50 e. tako se lahko natančno
izvede rezkanje (utorov ali žlebov).

Vlečna žaga pod rezno površino erika 60e

primerna za parket, gotov parket in laminat.

izredno lahka, le 21 kg težka žaga, enostavno prenosljiva od enega do
drugega delovnega mesta.

uporaba žage erika 60 e je zelo enostavna. 

jasno zamišljeni elementi za upravljanje žage so logično montirani na sprednji strani
žage.

preko 20 letne izkušnje se kažejo v vsaki podrobnosti.

Žaga erika 60 e je dobavljiva tudi za višino reza 72 in 85 mm.
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druge lastnosti:
stroj ima vgrajen pihalnik, ki odstrani ostružke
na zadnji strani stroja. tako je vidna rezna
linija, tudi če sesalec ni priključen.

stroj nima vodilnih čeljusti, zato ima 10mm
večjo globino reza od ostalih strojev.

paralelno vodilo omogoča ravne reze brez
napora. pri delu z vodilno tirnico preprosto
obrnemo vodilo in režemo.

kataloška št.:                     240 996 200

dobava v transportnem kovčku s:
- upogljivo vodilo FX 140
- 30 cm dolgo vodilo 
- 1 list za žaganje-Hm 
120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, z40

- 1 vzporeden prislon
priključek                                                      230 V
moč motorja                                              900 W
Globina reza                                           0-40 mm
nagib                                                             0-45 °
teža z vodilom                                             3,2 kg

tehnični podatki                                

dodatni pribor
upogljivo ravnilo FX 140 (dolžina 1,4 m)
kataloška št.:                     240 996 100

popoln zaključek! 
držalo za nastavitev odmika kss 300
služi za natančne reze razteznih
utorov širine od 13mm, enostavno
ročno vodljivo.

čelilni - sistem za žaganje kss 300
majhna žaga za velike rezultate.

en sistem, pet žag, en kovček: kss 300 kot čelilna žaga, ugrezna žaga, žaga
za utore, ročna krožna žaga ali ročna krožna žaga z Flexi- vodilom za vodene
reze.

V kombinaciji z upogljivim Flexi-
vodilom so omogočeni natančni rezi
do 1,4 m ( glej dodatno opremo ).

rezervni listi za žaganje

ostali pribor

kataloška št.:                     240 922 000

dobava:
p1 cc maximaX im maFell-maX
3 rezila za žago Cunex 

W1, W2, W+p2
1 osnovna plošča p1-Gp,   
1 sesalni priključek p1-as
1 deflektor ostružkov p1-sa,  
1 zaščita rezila p1-ss
1 paralelno vodilo p1-pa, 
1 vodilo p1-G

priključek                                                      230 V
moč motorja                                               900 W
Hitrost brez obremenit.         800 - 3000 1/min
dolžina reza                                               26 mm
teža                                                               2,6 kg

tehnični podatki                                

Vbodna žaga p1cc
Vsestranska, uporabniku prijazna vbodna
žaga. 

Vsebuje sesalni priključek direktno poleg
rezil.

V osrčju novega koncepta p1cc
vbodne žage je nov vpenjalni sistem
rezila. močan Cuprex motor, močna
osnovna plošča in maFell Cunex
natačno rezilo zagotavljajo popolno
ravne reze tudi pri delu z vodilom na
daljših razdaljah

nazobljenost 4 mm    (5 kos)
za trdi les,mehek les, vezane plošče, iverico
do 65 mm in plastiko
kataloška št.:                     240 921 200

nazobljenost 2,5 mm    (5 kos)
push type, za čiste, brez trganja in vidne
robove
kataloška št.:                     240 921 400

kataloška št.:                     240 984 001

rezervni listi za kss 330

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, z 24, Wz
za univerzalno uporabo

kataloška št.:                     240 984 002

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, z 40, Fz/tr
za fine reze

kataloška št.:                     240 984 003

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, z 12, Wz
za vzdolžne reze

kataloška št.:                     240 996 002

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, z 40, tr
za laminat

precizen list za žaganje Cunex W1 (2 kos)

nazobljenost 4,0 mm uporabno za masivni les,
iverne plošče

kataloška št.:                     240 922 025

nagibna plošča p1-sp 

od, do +/- 45° območje nagiba

kataloška št.:                     240 922 010

paralelno vodilo p1-pa 

inkl. kreisschneider

kataloška št.:                     240 922 011

Zaščita rezila p1-ss (5 kos)

kataloška št.:                     240 922 012

precizen list za žaganje W+p2 (5 kos) 

nazobljenost 2,7 mm uporabno za masiven les,
panelne plošče iz lesa, mehko plastiko in
mavčne vlaknene plošče 
kataloška št.:                     240 922 026

čelilni - sistemi Za žaganje / Vbodne žage

krožna žaga mt 55 cc 
Večja moč zahvaljujoč visoko učinkovitemu Cuprex kompaktnemu
motorju. Za rezanje ravnih, nagibnih ter poševnih rezov natančno
in brez trganja.

mt 55 cc reže robove čisto, kot
stacionarna žaga, tudi če je zaščita
rezila spuščena.

inovativni nagibni sistem omogoča
skoraj brezmejne zmožnosti nagibnih
rezov.

kataloška št.:                     240 989 400

dostava v mafell-max kompletu z:
- Vodilna tračnica F 160 dolžina 1,6 m, 
- rezili-Hm z48 Wz
162 x 1,2/1,8 x 20 mm 

- paralelno voilo 
- indikator pozicije mt-pa

priključek                                                      230 V 
moč motorja                                             1400 W
Hitrost                                    3600 - 6250 1/min 
Globina reza                                         0 - 57 mm
Globina reza pri 45°                       0 - 40,5 mm
območje nagiba                                      -1 - 48 °
teža                                                               4,7 kg

tehnični podatki                                



4

132 www.prenova.si

parket: polaganje, brušenje, tesnjenje, čiščenje, nega

priključek                                                      230 V
moč motorja                                               660 W
rezilo-Ø                                                    115 mm
razpon                                                            180°
Globina reza                                           0-28 mm
teža                                                               3,5 kg

tehnični podatki                                

door trimmer "tWist"

tWist: stroj se lahko obrne za 180° in tako lahko reže skoraj v vsak
vogal.

nastavljiva od 0-28 mm

s splinter zaščito: za čiste reze brez trganja

kataloška št.:                     228 856 000

dobava v systanier-ju s
Hm-rezilom

kataloška št.:                     228 856 010

karbidno rezilo za les, odporno proti žebljem

kataloška št.:                     228 856 030

karbidno rezilo za masivni les

kataloška št.:                     228 856 020

diamantno rezilo

kataloška št.:                     228 856 110

podloga iz flisa

za parket & lakirane površine

dolžina 700 mm                228 856 200

dolžina 1400 mm              228 856 250

Vodilo 

bestell-nr.:                         228 856 210

gleitschuh mit splitterschutz

kataloška št.:                     228 856 220

sesalni ročaj za vodilo (2 kos)

kataloška št.:                     228 856 270

Vijačne objemke za vodilo (2 kos)

rezervni / ostali pribor

rezanje dilatacij pod radiatorji

rezanje vratnih okvirjevkrajšanje vrat

rezanje žlebov

kataloška št.:                     228 855 600

dobava v transportnem kovčku s Hm listom
za žaganje

priključek                                                      230 V
dolžina kabla                                                   3 m
moč motorja                                               710 W
Število obratov                                 6500 o/min
teža                                                          ca. 11 kg

tehnični podatki                                

rezervni list za žaganje

rezervni list za žaganje

mit großem 
tiefenanschlagblech

hm Ø165mm - Z48           228 850 002

CV Ø165mm - Z112           228 855 500

door trimmer

priročna žaga za natančno obrezovanje vrat in vratnih okvirjev,
tako je mogoče talno oblogo položiti do stene.

Vrata lahko odrežemo kar viseča na vratnem okvirju.

območje nastavitve višine je od 5 - 40mm in globine od 0 - 50mm.

Žaga je dobavljiva v stabilnem transportnem kovčku.

kataloška št.:                     464 084 000

brusni podložek za
vrata

obreZoVanje Vrat in Vratnih okVirjeV 
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ročna krožna žaga

idealna za izreze

brez težav izrežemo tudi zelo male delce

rezanje je enostavno, ker pritrjevanje
materiala ni potrebno

list hm - Z18                      270 600 001

rezervni listi za ps - 125

list hss - Z80                     270 600 002

diamantna plošča               270 600 003

kataloška št.:                     270 700 002

kataloška št.:                     270 700 004

hss - Z80: 

železo, pločevina in jeklo do 1mm

hss - Z60: 

laminat, plastika, 

aluminij do 3mm

"originalna"

-profi-izvedba-

listi

kataloška št.:                     270 700 001

kataloška št.:                     270 700 003

hm - Z18: 

laminat, les, mizarske

plošče, mdF, iverne plošče

diamantna plošča: 

keramika, tanjše kamnite plošče

kataloška št.:                     270 600 011

Varovalne plošče za liste

(pakiranje 10 kosov)

natančna žaga eXakt ps-150
globina reza od 0 do 14 mm,
poljubno nastavljiva 

idealna za rezanje laminata in
gotovega parketa.

rezanje neposredno na tleh, 
ob steni ali na stropu-točno tam, 
kjer je potreben rez brez
predhodnega merjenja ali
zarisovanja.

s poljubno nastavitvijo globine
reza je žaga eXakt uporabna za
različne debeline oblog.

uporaba listov:

hm, Z18: 

laminat, les, mizarske plošče, mdF, 

iverne plošče

hss, Z80: 

železo, pločevina in jeklo do 1mm

hss, Z60: 

laminat, plastika, aluminij do 3mm

diamantna plošča: 

keramika, tanjše kamnite plošče

kataloška št.:                     270 750 000

dobava v transportnem

kovčku z adapterjem,

sesalno cevjo 3m z

adapterjem, 1Hm-listom

za žaganje z18 in 1 Hss-

listom za žaganje z60.

priključek                                            230V/50 Hz
moč motorja                                               400 W
obrati (žagin list)                            4.000 o/min.
Žagin list-Ø                                                 54 mm
Globina reza                                         0 - 14 mm
teža                                                               1,2 kg

tehnični podatki                                      

ostali pribor

podaljšek                                  290 mm

za reze do                                                500 mm
kataloška št.:                     240 920 000

dobava brez vbodne žage

dolžina                                                      290 mm
Širina                                                         180 mm
dolžina reza                                        ca 330 mm
razpon                                                 0- 45 Grad

tehnično podatki                              

Vodilo za vbodno žago oskar

priročno in vsestransko vodilo omogoča
natančne in hitre reze gotovega parketa,
laminata, plute itd.

kataloška št.:                     240 920 500

kataloška št.:                     115 100 000

dobava komp.  z 40 mm čistilni set, plastična
sesalna cev, ø 38 mm - 4,0 m,
sesalna trda cev, šoba za kote, okrogla krtača,
oblazinjena šoba, plastični adapter,
vsestranska šoba b-360

priključek                                                      230 V
moč motorja                                             1100 W
Vtičnica, max.                                          2000 W
-Vakum, max.                  2550 mmWs  / 25 kpa
-zračni tok, max.         54 l/sek. / 194 m3/std.
nivo hrupa (iso 11201)                      <70 db(a)
kapaciteta (posoda/vrečka) 10/- l
H x b x t                               570 x 410 x 410 mm
teža brez pribora                                         10 kg
cev za odsesavanje                               Ø 50 mm

tehnični podatki                                

sesalec
janvac 20 
lastnosti:
-    Velika sposobnosz zbiranja prahu v sintetični vrečki
-    s teflonom obložen pred filter (en 60335-2-69, klasse m)
-    priročen, kompakten in enostaven za transport
-    majhna teža - pod 10 kg
-    močan motor
-    avtomatska start/stop funkcija

kataloška št.:                     240 962 001

list za žago-Hm 250 x 3,2/2,2x 30 z60
za les in plastiko

kataloška št.:                     240 962 002

list za žago-Hm 250 x 3,2/2,2x 30 z80
trapezni zobi

kataloška št.:                     240 963 000

dobava komplet z 
- Hm-listom za žago 250x2,5x30  z40
- stranskim vodilom
- paralelnim vodilom
- ključem za vijak

priključek                                                      230 V  
moč motorja                                          1.800 W
obrati                                               3.800 o/min
rezilo Ø                                          250 x 2,5 x 30
teža                                                            15,5 kg
kapaciteta rezanja
ravni rezi                                135 x 75 – 60 x 95
45 ° diagonalni rez                90 x 75 – 35 x 100
45 ° poševni rez                     135 x 45 – 55 x 65

tehnični podatki                                

kroža žaga 
sC 2500 W

priročna žaga za poševne reze.
teža 15.5 kg.

stabilna aluminijasta osnovna
plošča in zgornja plošča
omogočata natančne reze in
vsestranskost.
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parket: polaganje, brušenje, tesnjenje, čiščenje, nega

ostali pribor

transportna kolesa za magnum i-serie

kataloška št.:                     222 421 005

univerzalni kotnik 

z vzporednim prislonom

kataloška št.:                     222 426 020

naprava za rezanje parketa lX-340

Za rezanje gotovega parketa, vinila, laminata, itd.

-  hitro in natančno
-  tiho in brez prahu
-  lahka in prenosljiva
-  z dolgo življenjsko dobo
-  z vgrajenim laserjem in

kotnim vodilom

kataloška št.:                     476 000 910

rezervni nož za lX-340

dolžina noža                                            375 mm
max. kapaciteta rezanja              9,5 x 340 mm
                                                          20 x 200 mm
mere                                 1066 x 524 x 463 mm
teža                                                            13,3 kg

tehnični podatki                                

kataloška št.:                     476 000 900

rezervni nož

rezervni nož, i-serie 

(z luknjo)

dolžina reza 50 cm            222 422 001

dolžina reza 33 cm            222 421 001

mehanska naprava za rezanje
stratiCut

za debeline materialov do 10 mm
- primeren za rezanje laminatov in mdF plošč
- enostavno in hitro rezanje
- rez z dvema prijemoma
posebne prednosti
· lep in gladek rez pri materialih
s trdim nanosom

· brez hrupa 
- brez prahu
· varno rezilo brez nevarnosti poškodb
· nosilna plošča s 4 zaščitnimi gumbi
iz filca

dolžina   68 cm
teža  6,5 kg
max. širina reza  210 mm

kataloška št.:                     476 000 100

dobava vključuje podporni kotnik
posoda iz pločevine            476 000 130

pribor

kotni prislon                       476 000 120

naprava za rezanje VarioCut

Za rezanje materiala do 15 mm
posebej primeren za laminat, mdF, in fiber-cementne plošče. nastavljiv kot
od 0° do 90° 

dolžina x Širina x Višina         100 x 24 x 26 cm
teža  8,8 kg
max širina rezanja:
- rezanje pod kotom   do 21 cm
- ravni rezi  do 32 cm

naprava za rezanje mega 400 stratiCut

Za rezanje materialov do 15 mm

zložljiva ročka in osnovna plošča
za lažji transport

zapora se lahko odstrani
za vertikalne in kotne reze

različne mere rezanja 
230mm, 320mm in 400mm

kataloška št.:                     476 000 700

kataloška št.:                     476 000 400

dobava:
- podpora za dolge plošče 
- posoda za odpadke
- snemljiva ročka 210 mm

dobava s podpornim blokom in zbiralno posodo

naprava za rezanje magnum
Vsestranska naprava za rezanje laminata, lesa, plastike, gumijastih
talnih oblog, itison plošč, plute, itd.

reže hitro z malo napora, natančno, brez prahu in hrupa. Čisti rezi brez
trganja. 

najbolj primeren za rezanje laminata, gotovega parketa, design talnih
oblog, pVC, plošč iz plute, itd.

i-serie
- zmanjšana teža
- boljša stabilnost zaradi dvojnega i-profila
- opremljen s premium kvalitetnim nožem
- avtomatska varnostna blokada za pritisno ročko

kataloška št.:                     222 421 000

naprava za rezanje 
mini magnum i-serie 33 cm

dolžina reza 33 cm,   
teža 16,7 kg

kataloška št.:                     222 422 000

naprava za rezanje 
magnum i-serie 50 cm

dolžina reza 50 cm, 
teža ca. 19 kg

VZVodne - mehanske škarje 
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parket: polaganje, brušenje, tesnjenje, čiščenje, nega

napenjala in pripomočki Za polaganje

bestell-nr.:                         464 081 000

držalo za polaganje parketa
primerno oblikovano, z
obloženim držajem, za
polaganje in stiskanje parketa.

zob in osnovna plošča sta v višino
nastavljiva v odvistnosti od utora
in peresa parketa, tako da držalo
ostane 1-2 mm nad površino
lepila. zgornja površina parketa
ostane vedno čista.

kataloška št.:                     464 060 000

gladka
za stiskanje plavajočih parketov in
laminatov

kataloška št.:                     464 061 000

z malim zobcem
za stiskanje lepljenega laminata

kataloška št.:                     464 063 000

z velikim zobom 
za stiskanje gotovega parketa

udarne deske
dolžine 45cm, grajene tako, da tudi močnejši udarci kladiva ne poškodujejo
robov parketa ali laminata.

udarna deska iz odporne plastike, z ročajem, kar omogoča varno delo.

kataloška št.:                     464 090 000

udarno kladivo lukas

Za hitro polaganje gotovih parketov, panelnih parketov, laminatov,
gotove plute ter stenskih in stropnih panelnih plošč.

pomembne prednosti:

-    ni poškodb robov
-   kladivo, udarna deska in vlečno orodje združeni v lukas udarnem

kladivu
-   prihranek časa

lukas senior
zložljivo, uporabno tudi pod
radiatorji

kataloška št.:                     464 092 000

lukas mini
nezložljivo

kataloška št.:                     464 091 000

lukas junior
nezložljivo

kataloška št.:                     464 070 100

kataloška št.:                     464 072 500

udarno kladivo 
batno kovinsko kladivo
teža 1000 gr

gumijasto kladivo za parket
teža 550 gr

črno gumijasto kladivo

belo gumijasto kladivo

kratko, 43 cm                    440 005 000

kovinsko orodje za
stiskanje parketa

dolgo, 55 cm                     440 006 000

kataloška št.:                     464 071 000

kataloška št.:                     464 071 100

specialno parketno kladivo
Gumijasto kladivo, 70x140mm, s trajno
elastičnim polnilom, za udarce, ki ne
poškodujejo površine lesa. ročaj lahko
obrnemo za 90°. 

kataloška št.:                     464 069 000

Vakumsko držalo za lažjo menjavo posameznih
panelov     

Vlečna moč 20 kg

uporaben tudi pri polaganju, za
manjše premike že nalepljenih
panelov.

kataloška št.:                     464 099 000

skimmer
inovativno orodje za polaganje parketa in laminata

uporaben za čiščenje
poškodovanih utorov in peres.
omogoča natančno popravilo
panelov, ki so bili pri transportu ali
pri menjavi poškodovani.
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parket: polaganje, brušenje, tesnjenje, čiščenje, nega

ročne žage in pripomočki Za polaganje

rezervni pribor
distančnik                          479 001 000

rezervni pribor 2 m            479 000 030kataloška št.:                     479 000 000

dobava v transportni torbi 
5 sestavljivih profilov za polaganje(2 x 2, 1x1,
2 x 0,5 m 
= 6 m) z 8 distančniki

park-FiX ® sistem za polaganje
parketa, laminata, plute, itd., dolžine 6m, poljubno sestavljiv
- hitro polaganje brez napenjanja ali vpenjanja
- posamezni paneli talne obloge so od začetka polaganja
popolnoma ravni, trdni in brez rež 

- montaža traja le nekaj minut
- kompaktni votli aluminijasti profil zagotavlja stabilnost
- primeren za vse plavajoče in lepljene talne obloge v različnih oblikah
- uporaben za vse formate

neravne stene, niše, obodi vrat itd.
niso več nobena ovira!

Vario-distančnik (jeklo) 1 kos
kataloška št.:                     464 050 500

izvijač

za Vario-distančnike
kataloška št.:                     464 051 100

Vario-distančniki
robustni iz jekla

edinstvena pomoč za polaganje plavajočih
in lepljenih talnih površin kot so laminat,
parket, usb plošče.

- popolnoma natančni in 
enostavni za uporabo 

- stabilni in dobro balansirani,
varni pred tem da padejo ven

- za dodatno tesnjenje
prečnih spojev

Vario-distančniki  (jeklo) set 4 kosi, 

vklj. 1 izvijač 

v nosilni torbi

kataloška št.:                     464 050 000

distančnik
praktičen pripomoček pri polaganju
parketa, gotovega parketa in
laminata. za poravnavo in stiskanje.

distančniki komplet v
kovčku

kataloška št.:                     464 055 000

kataloška št.:                     464 045 000

Vsebina 8 distančnikov

kataloška št.:                     228 864 000

Fino nazobljena žaga
dolžina lista 250mm, mogoča pritrditev
ročaja desno-levo, za plosko rezanje
vratnih okvirjev.

kataloška št.:                     228 860 000

rezervni list za žago           228 860 001

ročna žaga
za rezanje vratnih okvirjev itd..

kataloška št.:                     228 865 000

rezervni list za žago           228 865 001

japonska ročna žaga
dolžina lista 24 cm

obojestransko nazobčan
grobo/fini rez

enostransko nazobčan, fini rez

kataloška št.:                     228 866 000

rezervni list za žago           228 866 001

kataloška št.:                     262 411 000

rezervni listi

12 kos                                262 411 001

univerzalna žaga puk
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parket: polaganje, brušenje, tesnjenje, čiščenje, nega

napenjala in pripomočki Za polaganje

Zelena

modra (z držalom za odmik)

kataloška št.:                     464 059 000

kataloška št.:                    464  067 000

kataloška št.:                     464 053 000

kataloška št.:                     464 053 700

rezervni - trak za podaljšanje

4 m z zapiralom                 464 059 012

dobava 1 kos

napenjalo - pripomoček za polaganje sVh 400
napenjanje parketa in panelov
laminata. dolžina napenjanja
do 4m.

Vakumski lonček
V povezavi z napenjalom sVH 400
z njim dosežemo dobro tesnjenje spojev
prvih položenih panelov laminata, z delom
lahko takoj nadaljujemo.

napenjalo za parket in
laminat
dolžina napenjanja do 5m.

komplet za polaganje laminata lVs

kataloška št.:                     464 052 000

dobava v transportnem kovčku
4 distančniki
3 napenjala
3 vakuumski lončki
1 lukas udarno kladivo

komplet za polaganje lesenih tal

plastične zagozde

kataloška št.:                     464 052 300

kataloška št.:                     464 055 800

Vsebina:
20 zagozd 4x5,5 cm
1 udarna deska iz plastike
1 kovinska naprava za stiskanje
parketa 29x3 cm, s podlago iz
klobučevine 6 mm

20 kosov v vreči

za polaganje srednje velikih sob je potrebno
minimalno 16 kosov (4 pak. ) 

Širina napenjanja                                      20 mm
nastavljiva širina                                  5 -20 mm
material                                                   poliamid
teža                                                             0,05 kg

tehnični podatki                                

pakiranje za trgovino: 

12 x 4 kos v kartonski škatli

kataloška št.:                     464 055 450

distančniki aV2

Za polaganje parketa, laminata in panelnih plošč
brez klinov.

-    hitro in brezstopenjsko nastavljive od 5 do 20 mm
-    distančnik za laminat in parket
-    široka površina za preprečevanje poškodb
-    enostavna odstranitev z obratom kolesa
-    zelo lahek in kompakten

Zagozde

Z zagozdami lahko hitro in
učinkovito določimo odmik
obloge od stene.

zagozde vam nudijo naslednje prednosti: 

-    enostavna nastavitev odmika od 8-15 mm
-    stabilnost zagozde
-    hitrejše polaganje prvih vrst 
-    primerno za vse tipe oblog
-    hitra odstranitev zagozd zaradi posebnega jermena 
-    hitra ponovna nastavitev

kataloška št.:                     464 055 830

100 kos v vedru

kataloška št.:                     464 055 820

20 kos v vrečki

4 kosi v kartonski škatli

kataloška št.:                     464 055 400
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parket: polaganje, brušenje, tesnjenje, čiščenje, nega

novoryt topljivi vosek

kit srednje trdote namenjen za zahtevne površine ( parket,
laminat, pluta, pohištvo, kuhinjske površine, itd. ) 

ogrevana s plinskim ali baterijskim topilcem. nanos v tekoči obliki.

posebne lastnosti:

-    za uporabo na vseh gladkih površinah, parket, pluta, laminat, 
     guma, smola, linolej, kamen, itd.
-    zelo dober oprijem tudi na zelo majhnih poškodbah

merjenih v mm.
-    ne otrdi-ima določeno elastičnost.
-    se lahko uporabi tudi na vogalih in na robovih brez da bi se 

kasneje  odlomilo.

noVorYt topljivi vosek je dobavljiv v več kot 125 možnih barvah.
ostale barve so na voljo na zahtevo.

kataloška št.:                     475 020 000

topljivi kit-set 20 

v plastičnem kovčku vključeno.:

20 kos noVorYt topljivih voskov velikosti 01 po 16 gr
1 plastična lopatica
1 plinski topilec voska vključno s plinom za polnjenje 
1 krpa za čiščenje plinskega topilca

kataloška št.:                     475 020 010

plinski topilec

kataloška št.:                     475 020 011

rezervna plinska tuba

noVorYt topljivi kit 

Velikost 01 po 16 gr - 20 kosov
v različnih barvah:

hruška-106                        475 020 106

jelka/smreka srednje-109   475 020 109

hrast natur-111                 475 020 111

hrast srednje-112              475 020 112

mooreiche-113                   475 020 113

češnja svetlo-114               475 020 114

češnja temno-115              475 020 115

bukev temno-118              475 020 118

oreh svetlo-119                 475 020 119

macoré-123                       475 020 123

mahagonij-129                  475 020 129

črna-135                            475 020 135

special belo-142                475 020 142

oliva hrast-144                   475 020 144

svetlo siva-149                   475 020 149

bor jedro-168                    475 020 168

bukev natur-171                475 020 171

smreka transparent-176    475 020 176

javor birdseye-173            475 020 173

bukev svetlo mat-175        475 020 175

kataloška št.:                     464 003 000

hm rezervno rezilo             464 003 001

kataloška št.:                     464 000 000

kataloška št.:                     464 002 000

rezervno rezilo                   464 000 001

parketno strgalo super
iz lahke kovine, širina rezila 70 mm, primerno oblikovano, s plastičnim
ročajem, tri oglatim pritisnim gumbom in izmenljivim dvo stransko
brušenim rezilom iz trdega jekla.

parketno vlečno strgalo
z rezilom iz jeklene litine, širina rezila
80 mm.

20 mm                               262 453 600

30 mm                               262 453 700

dleto za les

parketno vlečno strgalo
z upognjenim rezilom iz jeklene
litine, širina rezila 80 mm.

mizarski kotomer
dolžina kraka 250 mm

mizarski merilni kotnik
dolžina kraka 250 mm

kataloška št.:                     464 086 000

kataloška št.:                     464 085 000

kataloška št.:                     464 066 000

šablona za profile proFilmeister
s šablono prenesemo obliko profila
na material, ki ga želimo oblikovati.
pri polaganju talnih oblog zagotavlja
natančnost in prihranek časa.

dobava komplet v kovčku
2 šabloni ( sestavljivi, dolgi po 20
cm ) in 1 nastavljivi kotnik ( dolg 40
cm )

300 g                                 262 461 000

500 g                                 262 463 000

kovinsko kladivo

pripomočki Za polaganje         popraVila
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parket: polaganje, brušenje, tesnjenje, čiščenje, nega

popraVilo parketa

univerzalna barva               475 501 300

pepel barva                        475 501 320

bor barva                           475 501 330

bukev barva                       475 501 340

hrast barva                         475 501 350

mahagonij barva                475 501 360

oreh barva                         475 501 370

črna barva                          475 501 380

bela barva                          475 501 310

dobava
pištola z nastavljivim termostatom za 12mm
palčke, bor, mahagonij in univerzalna palčka
(po 2 kos)

kataloška št.:                     475 500 100

kataloška št.:                     475 500 000

set za dodatno polnjenje 1   
vsebuje: po 2 palčki hrast,
bor, mahagonij in univerzal
palčko

kataloška št.:                     475 500 200

set za dodatno polnjenje 2   
vsebuje: po 2 palčki bel pepel
, oreh, bukev in črna

seti Za dodatno polnjenje

dodatno polnjenje

vsak sestoji iz 8 palčk po 15 cm

                                             eur 17,10

javor rdeča 179                  475 000 179

trdi vosek-plus po 15 gr
V različnih barvah:

javor naravni 178               475 000 178

hruška svetla 119               475 000 119

modra 919                         475 000 909

hrast svetel 141                 475 000 141

hrast rustikal 3 - 303          475 000 303

jelša srednja 161                475 000 161

jelša temna 162                 475 000 162

brezbarvna rumenkasta 901  475 000 901

smreka svetla 212              475 000 212

smreka naravna 209                475 000 209

rumena 915                       475 000 905

zelena 918                         475 000 908

bor naravna kern 208        475 000 208

bor naravna splint 207       475 000 207

češnja 104                          475 000 104

mahagonij temna 114        475 000 114

oreh svetla 109                  475 000 109

rdeča 917                           475 000 907

črna 9005                           475 000 980

bela 350 - ral 9010          475 000 350

bukev/macesen 159           475 000 159

kataloška št.:                     475 000 439  

talilni vžigalnik                                       

kataloška št.:                     475 000 438 

strgalo                                                   

baterijski topilni nož

vklj.3 kos baterij tipa aa 1,5 V

rezervni pribor

kataloška št.:                     475 000 609 

kataloška št.:                     475 000 440 

brusna blazina                                        

podstavek za vžigalnik                           

kataloška št.:                     475 000 120 

mehek vosek
za male poškodbe,

enostavno in hitro zapolnimo male
poškodbe lesa. 

20 lesnih tonov v leseni škatli

kataloška št.:                     475 150 000

kataloška št.:                     475 000 445

dobava v lesenm kovčku:
21 trdih voskov-plus
1 trdi vosek
1 strgalo 
1 talilni vžigalnik
1 brusna blazina

vklj.pripomoček za mešanje barv

kit za popravilo lesa - setkomplet za vzdrževanje in popravilo parketa
Za les in laminate s trdim voskom-plus, za popravila poškodb, npr.
prask, vdolbin, rež, poškodovanih vogalov in robov na talnih
oblogah, stopnicah, letvah, vratih itd...

komplet je primeren tudi za zunanjo uporabo, npr. za okna, vhodna vrata in
vrtno pohištvo. Vosek je odporen na vremenske vplive in temperature do
110 C.
komplet vsebuje, poleg navedenih barv, še štiri osnoven barve, to je rdeča,
modra, rumena in zelena.
osnovne barve lahko po potrebi mešamo z vsemi navedenimi barvami, da
bi dobili željen odtenek.
pri poškodbah zaradi odtisov izberite barvo 901 z rumeno etiketo.
navodilo za mešanje barv najdete v kompletu.

enostaven za uporabo. posebna formula poliamid/najlon omogoča
da se kit zlije z leseno površino. uporaben za okna, stopnice,
lesene plošče, vrata 

enostaven nanos.
kit uporabljamo skupaj s pištolo. odvečen kit se lahko odreže z ostrim
rezilom ali z dletom takoj po uporabi. odporen na kakršnakoli talne
obdelave. posebej primeren za površine kjer je potrebna visoka odpornost
kita na vročino.

popravljena površina je: 
-    obstojna 
-    nestrupena
-    vodoodporna 
-    odporna na mraz

in vročino -30 do +130°C 
-    pripravljena na brušenje,

oljenje in lakiranje
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duo-FleX
ploščate lopatice iz nerjavečega
jekla za nanos olja/ voska.

pločevinka 2,5 l                  491 281 000

pločevinka 0,75 l                491 280 000

pločevinka 2,5 l                  491 286 000

pločevinka 0,75 l                491 285 000

olje za parket natural, belo

olje za parket natural, brezbarvno     

širina lopatice  20 cm         464 028 000

širina lopatice  27 cm         464 027 000

širina lopatice  35 cm         464 035 000

olje za parket (hladna tehnika)
ima iste lastnosti kot vroče olje.
nanašamo ga z lopatico, čopičem ali valjčkom
( hladna tehnika )

posebno primerno je za obdelavo
stopnic in kotnih letev v notranjih
prostorih.

nanašanje olja na parket 

olje nanašamo z duo-Flex
lopatico

s thermopad strojem e 430
segrejemo naoljena tla do 
80 °C in s poliestrskim pad
filcem olje utremo in poliramo
tlaoljenje z biološkimi

proizvodi natural-
tehnika vročega nanašanja

Vroče olje
poudari naravno lepoto tal iz lesa,
parketa, linoleja in plute in jih naredi
izrazito odporne.

rastlinska olja prodrejo globoko v
podlago in jo utrdijo. 

nanašanje se vrši z duo-Flex
lopatico, utiranje in poliranje pa s
thermopad strojem e 430

pločevinka 2,5 l                  491 296 000

pločevinka 0,75 l                491 295 000

Vroče olje natural, brezbarvno 

pločevinka 10 l                   491 297 000

pločevinka 2,5 l                  491 296 100

pločevinka 0,75 l                491 295 100

Vroče olje natural, uV-zaščita            

pločevinka 10 l                   491 297 100

thermopad stroj model e 430

novo razvit stroj za nanašanje in utiranje biološkega olja. 

Grelec zraka segreje
olje in tla do maksimalno
80° C. 

olje postane tekoče
in prodre globoko v les.

kataloška št.:                     112 910 000

dobava brez pogonskega krožnika

priključek                                                      230 V
moč motorja                                               900 W
moč grelnega elementa                         2150 W
Število obratov                                   180 o/min
delovna širina                               ca. Ø 430 mm
teža                                                          ca. 35 kg

tehnični podatki                                

kataloška št.:                     112 901 001

rerzervni deli                                         

navadni filc beš Ø 430       112 807 030 

pribor                                                     

aluminijasti pogonski krožnik  Ø 430 mm

podloga za filc

1 set = 5 podlog  Ø 430 mm

kataloška št.:                     112 901 000

Filci

za oljenje in voskanje za oljenje in poliranje

poliestrski filc beli Ø 430    112 807 026 

Filc plošča Ø 420                112 825 000

poly filc iz mikro vlaken zelen112 820 000

Filc iz ovčje volne Ø 410    112 821 000

Za poliranje ( visoki sijaj )

barvno olje po naročilu!
kataloška št.:                     119 600 000

Zaščitne prevleke za obutev (galoše)
primerna pri oljenju in voskanju parketa in
drugih trdih talnih površin.

Vpijajo VlaGo
in ne drsijo

za ostale informacije glej stran 11

oljenje, Voskanje in poliranje
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Cinderella 
spray-mop
Za čiščenje in nego parketa in ostalih trdih talnih površin.

-    Velikost: 116x12x9 cm (držalo za krpo 30x12x1 cm)
-    posoda za čistilo: Volumen posode 750 ml

kataloška št.:                     780 000 200

pribor 

čistilo za parket, koncentrat mila 1 l

za do 50 polnjenj

kataloška št.:                     780 000 300

special fibre krpa 31x13 cm pralna na 30°

kataloška št.:                     780 000 400

krpa odporna na prah 40x25 cm 20 kos

čistilni set vsebuje:

Cinderella sprüh-mopp, 

special fibre krpa, odporna na prah krpa

(20 kos), 

1 l koncentrirano nevtralno milo, merilna

posodica

kataloška št.:                     780 000 000

Filci za Floorboy Ø 330 glej stran 17

priključek                                                      230 V
motor                                indukcijski motor
priključni kabel                                            6,0 m
obrati                                                  150 os/min
teža                                                            13,9 kg
delovna širina                                      Ø 300 mm

tehnični podatki                                

kataloška št.:                     112 933 000

stroj za čiščenje in vzdrževanje
FloorboY
eksentrična rotacija ( rotacija s tresljaji ).

posebej primeren za hišno uporabo. za čiščenje in
vzdrževanje lesenih talnih površin in za voskanje oljenih
talnih površin.

ta vsestranski stroj je prav tako uporaben za uporabo na
kamnu, linoleju in ostalih trdih talnih površinah.

dobava komplet z velcro ploščo

natural specialno čistilo
za dnevno čiščenje in vzdrževanje oljenih in povoskanih površin
( les, pluta, kamen, klinker ). umazanija je
odstranjena, tako je površina spolirana in
ojačana z naravnimi olji.

natural intenzivno čistilo 
za osnovno čiščenje močno umazanih površin v notranjih in zunanjih prostorih. primeren skoraj za
vse talne površine kot so les, pluta, kamen, pVC, ploščice, klinker, itd.

1 liter                                491 563 000

5 liter                                491 563 100

1 liter                                491 561 000

5 liter                                491 562 000

Vzdrževanje in čiščenje oljenih in povoskanih
površin

steklenica 5 l                      491 511 000

steklenica1 l                       491 510 000

natural milo iz rastlinskih olj
univerzalno čistilo iz čistega rastlinskega olja nadomešča v veliki meri dosedanja
čistila. primeren za različne površine kot so les, pluta, pVC, tepih, kamen, itd. prav
tako odličen za umivanje rok.

natural finish olje
za obdelavo močno pohojenih lesenih površin,
posebej za tla v kuhinjah, za delovne in namizne
plošče, za porozne kamnite površine in klinker,
kot tudi za pluto.

steklenica 1 l                      491 408 000

pločevinka 0,25 l                491 540 000

pločevinka 0,75 l                491 541 000

pločevinka 2,5 l                  491 542 000

razredčilo iz pomarančnega olja
pomaga pri vpitju olja v površino. ko se prvi nanos posuši,
topila več ne uhajajo in tako ostane vonj
naravnih olj.

posoda 0,75 l                     491 528 000

posoda 2,5 l                       491 529 000

posoda 0,25 l                     491 527 000

natural vosek z oljem
za vzdrževanje, osvežitev oljenih in povoskanih tal
po osnovnem čiščenju

kataloška št.:                     491 526 000

natural set
za nego

Vsebuje: 
1 steklenica olja iz voska za nego 0,1l, 1
brusni pad filc, 1 polirna krpa, 1 navodilo

oljenje, Voskanje in poliranje

kataloška št.:                     112 933 100

pribor 

Velcro plošča

kataloška št.:                     112 933 200

krtača za poliranje

kataloška št.:                     112 933 300

krtača za čiščenje
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čopiči za lakiranje

Valjček iz moherja 25 cm širine
za slabo razlivne lake z večjo vsebnostjo
redčil.

širina 8 cm                        464 005 000

širina 11 cm                       464 006 000

gumijasta lopatica
širina 20 cm                      464 010 000

širina 25 cm                      464 011 000

ščetka za lakiranje 
z ročajem, dolžina ščetin 62 mm

22 x 2,5 cm                       464 007 000

30 x 2,5 cm                        464 008 000

Valjček brez ročaja             464 021 000

Valjček pacific 25 cm širine
za lateks in disperzijske premaze, 
na gladko podlago.

Valjček brez ročaja             464 023 000

ročaj brez valjčka                 464 034 000

ročaj
za valjčke za lakiranje, za moher in pacific
valjčke in za valjčke za predpremaze.

specialni valjček nylon-plusch
25 cm širine, za nanos poliestra, lepila
za obloge, bitumenskega premaza
in kislinsko odpornega premaza

Valjček brez ročaja             464 036 000

specialni valjček moltopren 25 cm širine
za barvne premaze, za lepše razlitje barve, primeren za lakiranje in nanos
zaščitnih premazov, lakov iz umetnih smol, 
akrilnih lakov, lazur, temeljnih barv, 
za osnovno lakiranje.

Valjček brez ročaja             464 037 000

stojalo za vlaganje 22 gap-Fill kartuš 

(dobava brez kartuš)

kataloška št.:                     499 001 040

tesnilna masa gap-Fill

tesnilna masa na bazi polyakrilata, brez topil in silikona. to maso
odlikuje dobra lepljivost in elastičnost.

Fuge v parketu, poškodbe lesenih oblog ali laminata, ki so bile tesnjene z
Gap-Fill tesnilno maso, lahko po 24 urah brusimo in lakiramo. 
zahtevajte našo barvno karto.

gap-Fill
kartuša z 310 ml
pak. = 12 x 310 ml

dobavljivo v različnih barvah

Vprašajte nas za barvno karto
(posebne barve po naročilu)

javor                                  499 016 000

jesen/smreka                     499 016 100

hrast svetel                        499 016 200

hrast temen                       499 016 300

bukev svetla                       499 016 400

bukev temna                      499 016 500

temen eksotični les             499 016 700

oreh                                   499 016 800

merbau                              499 016 900

mahagonij                          499 016 650

prednosti
- možno brušenje
- elastičnost
- možno lakiranje
- brez topil
- hitro sušeč

sprej lak - plus
uporabni za les, plastiko in
kovine, z dobrim razlitjem laka
zaradi posebnih sestavin. 

akrilni lak za nanos v notranjih in
zunanjih prostorih

-    za nov nanos ali nanos na že
lakirano površino

-    obstojn, neobčutljiv na 
vremenske vplive 
nanos z razdalje 30 cm.
prašno suh po 10-20 min,
suh na dotik po 30 min.

nC kombinirani lak za uporabo v notranjih prostorih

za popravke in izboljšanje videza manjših nepravilnosti.

nanos z razdalje 40-50 cm.
prašno suh po 5-10 min,
suh na dotik po 20 min.

150 ml                               475 000 620

400 ml                               475 000 621

prozoren lak - / na akrilni bazi, mat

150 ml                               475 000 630

400 ml                               475 000 631

brez vidnih robov, svileno mat

150 ml                               475 000 640

400 ml                               475 000 641

prozoren lak -/ na akrilni bazi, svileno

svetleč

tesnjenje

kataloška št.:                     171 816 000

alu teleskopska ročka 
100-200 cm 
z mehkim oprijemom


