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- Mașini și unelte de calitate
- Servicii de calitate
- Cea mai potrivită abordare !

Decopertare

Șlefuire

Ajustarea ușilor

Scule de cea mai bună 
calitate pentru instalat
pardoseli

Gamă ex�nsă de ar�cole
pentru instalat pardoseli 
din vinil

Frezare cu abrazive
diamantate

Monodiscuri și extractoare
de praf

Tăiere și festonare 

Soluții pentru confecționarea
preșurilor și plintelor

Soluții pentru transport
și manipulare



Rampã pliabilã din aluminiu
pentru autoutilitare 
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Mini-Loader MLB 760
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Master Mobil III

Scrap’Air Stripper

Ride on ADB HS
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Cod pt. comandă :  111 085 000 - varianta lungă
Cod pt. comandă :  111 085 500 - varianta scurtă

Cod pt. comandă :  111 840 000
Cod pt. comandă :  111 950 000

Cod pt. comandă :  111 802 000

Cod pt. comandă :  111 458 000

Cod pt. comandă :  111 700 960

O mașină cu adevărat inovatoare, cu aplicații variate

În diverse configurații, MLB
760 se transformă într-o
mașină pentru demolări,
decopertare sau degajarea
deșeurilor, cu un randament
excelent.

Lățime : 800mm, capacitate : 500 Kg

DECOPERTARE



Camerã cu termoviziune
IR-CAM 1

Telemetru laser
SMART 40

Telemetru laser
Vector 100

Telemetru laser
XP4 Pro

Echer / nivelã laser
FLOX

RS 150 

Maşinã de frezat

Maşinã de frezat

Maşinã de şlefuit

Colibri

BS 500 4x4 
QUATTRO

FREZARE / MĂSURĂTORI ELECTRONICE

NOU
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Cod pt. comandă :  112 979 000

Cod pt. comandă :  112 976 000

Cod pt. comandă :  452 500 000 Cod pt. comandă :  110 195 200

Cod pt. comandă :  270 587 000

Cod pt. comandă :  270 502 200

Cod pt. comandă :  270 502 300

Cod pt. comandă :  270 501 100
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NOUNOUTĂŢI în Catalogul 114
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EXTRACTOARE DE PRAF

Janvac 1600-H Power

Janvac 2400-H Power

Versiunea Longopack 

Versiunea cu rezervor

Seria Janvac LP

340 LP

510 LP

Separator Janser Cyclone  

 

 

  
Cod pt. comandă :  115 102 000Cod pt. comandă :  115 095 200

Cod pt. comandă :  115 096 800 Cod pt. comandă :  115 021 000

Cod pt. comandă :  115 022 000Cod pt. comandă :  115 096 700

2 aplicații  - 1 dispozitiv

Un separator pentru pregătirea 
stratului suport,care poate fi 
folosit ca stație de mixare

Varianta cu două motoare
Putere totală : 2400 W

Varianta cu trei motoare
Putere totală : 3600 W



UNELTE ŞI ACCESORII
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Satelit cu pastile diamantate 
pentru TRIVO-DISC

Kit de reparat pt. lemn 
varianta de bazã

Sistem AIR+Mask 

Genunchiere FENTO 100

Genunchiere Knee Blades

Carpet Tucker

Trasator cu cretã
STRAIT-LINE

Palete ECOMIX

Cutter special 
pentru pardoseli

Perforator

Perforator pentru 

LVT

Placã pentru fixat
paduri de curãtat 

Maşinã de gãurit Flex
cu 2 viteze, cordless, 

Cod pt. comandă :  161 117 000

Cod pt. comandă :  161 160 000

Cod pt. comandă :  161 627 100

Cod pt. comandă :  161 627 300

Cod pt. comandă :  475 401 000

Cod pt. comandă :  262 041 500

Cod pt. comandă :  262 244 200 Cod pt. comandă :  575 300 600

Cod pt. comandă :  262 157 000 Ø 30
Cod pt. comandă :  262 158 000 Ø 40
Cod pt. comandă :  262 159 000 Ø 50

Cod pt. comandă :  119 521 000  mască FFP3
Cod pt. comandă :  119 522 000 mini-ven�lator

Cod pt. comandă :  788 029 150  placă 
Cod pt. comandă :  788 029 140 mâner telescopic

Cod pt. comandă :  464 500 100  disc complet 
Cod pt. comandă :  464 500 100 inel de schimb

Cod pt. comandă :  262 420 200

Cod pt. comandă :  262 552 000

Mască de protecție cu ven�lator electric

Paletă spirală MR 4 - 140

Paletă clopot M14 - Ø 120 mm

10,8 V



Cuprins

Îmbrăcăminte de lucru

Echipament de 
protecție

Pregă�rea stratului
suport

Instalarea pardoselilor

Accesorii pentru
instalarea parchetului
si a pardoselilor
laminate

Montarea, 
şlefuirea
şi finisarea
parchetului

Tăiere şi festonare

Curățarea 
pardoselilor

Service -  piese de
schimb

Echipamente 
pentru depozitare,
manevrare şi
expunere

A

L

T

B

G

I,Î

H

J

E

U

V

C

S,Ș

O,P

M

D

R

F

Adezivi                                              
Ață de festonat
Ace pentru covoare
Adeziv Glukon
Aparat de sudură automat
Aparat de sudură cu aer cald
Aplicatoare de benzi
Aplicator de bandă adezivă
Aplicator rapid de adeziv
Aspiratoare �p perie
Aspirator cu șamponare

90,91,92,111 
158
179

90,91
73
72

160
160

92
164
165

45 
50-51,54-55,75-76, 79-80,147

79-80
79-80

80
79

50-51
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60,168
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101
67
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76
82
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102-104
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158 
62

158
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55
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95

68
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94
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2-12
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37
137,153

74-75
143-147
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92 

39,57
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53
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40,78,132,138-142
145
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178
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98-100
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185
7
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144
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62
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100
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5
78-80,82,83

83
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82-84

83
55

96
76
21

19,23,25,29-31
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100
67

146-147
176-178

145
166
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58
60-61

154
58-61,148,152,154

60-61
68

180
173

39,57
124

77
95

130
104

84
84,89

147
84

118-133
33,132,135

32,33,121,126,132,134,137
53

126
126

93,116
116

110
67

2-3,5,6
8

60
8,60,152

62,154
49
49

91-92,161
98-100

18-19,122-125
19
21
28
97
93

133
112

163-168
110

106-111
106-111

106,108,109,110
106-107,109
106,108-109

111
113-115

91

157
173

12
111

42,70
156-157

93,116
22-25,27

110
52

118-119
26

33,121,126
135-137

45
44-49

172
116

34-39
182

16-25,28-33
93
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67
70

160
175
144

174,181-186
56-57
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186
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134-135
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81
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85
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154
62
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Bandă adezivă JANTAC
Bandă de cupru
Bandă de festonat
Bare pentru trepte
Benzi (dreptare) din oțel 

Cablu prelungitor
Cameră cu termoviziune
Capsatoare
Cărucioare pentru mochetă
Cărucior pentru mobilă
Centură (brâu)pentru ridicat greutăți
Centură pentru transportat mobilă
Centuri pentru prinderea / fixarea rolelor
Ciocan
Ciocan de presat
Ciocan pentru parchet
Clemă pentru îmbinări
Cleme pentru prinderea covoarelor
Clește
Clește pentru danturat lame
Compas
Compresoare
Conector ondulat
Cuie 
Cuie din oțel superior
Cuie �p T
Cuțit Semilună
Cupoane pt. reparații
Cu�er
Cu�er circular
Cu�er pentru benzi
Cu�er pentru îmbinări
Cu�er pentru plinte din mochetă
Cu�er pentu benzi Jamas

Derulator electric
Dibluri
Dispozi�ve de extracție a prafului
Dispozi�ve de tras role 
Discuri abrazive
Dispozi�v de ridicat cu gheare
Dispozi�v de ridicat cu ventuză
Dispozi�v de monitorizare a temperaturii
Dispozi�v pentru lipit materiale plas�ce
Dispozi�v pentru rulat benzi
Dispozi�v pt. marcaje spor�ve
Dispozi�ve de compresie pt. parchet
Dispozi�ve de transport
Dispozi�ve pentru amestecat
Dispozi�ve pt. rulare/derulare
Dopuri pentru urechi
Duze pentru sudură

Echipament de protecție
E�chetare
E�chete
Extractor de praf

Fărașe
Fier de călcat și benzi de lipit
Fierăstraie
Fierăstraie japoneze
Fierăstraie pentru metal
Fierăstrău circular de mână pt. decupaje
Fierăstrău circular portabil cu masă
Fierăstrău pendular
Fierăstrău pentru ajustarea ușilor
Fierăstrău pentru burete
Fir industrial pentru festonat
Foarfeci
Foarfeci pentu profile
Folie specială de protecție pt. pardoseli
Folie stretch
Folie termică de detecție

Genunchiere
Gheară de tracțiune
Ghilo�nă
Ghilo�nă pentru LVT
Ghilo�nă pentru plinte
Grippere pentru mochete

Hâr�e abrazivă
Hâr�e abrazivă cu două fețe
Higrometre

16,126-30
16

63-67

4
4
4

Iluminat
Inele (rozete) de mascare pt. țevi
Inele de fixare pentru bare (la trepte)
În�nzătoare
În�nzător cu două capete
În�nzător pentru genunchi

Jachetă de iarnă
Jachetă Janser bicoloră
Jachete

Lamă pentru dizlocarea parchetului
Lame
Lame cu cioc
Lame drepte
Lame fragmentate 
Lame industriale
Lame pentru mașini de decopertat
Lampă cu LED
Lavete
Limitator de putere

Masă cu pernă de aer
Masă de măsurat / tăiat role de tapet
Mască de praf
Mas�c pentru reparat trepte
Mașină de șanfrenat
Mașină de festonat
Mașină de găurit / înșurubat
Mașină de frezat betonul
Mașină de îndoit profile
Mașină de șlefuit “gât lung”
Mașină de șlefuit cu bandă
Mașină de șlefuit cu cap triplu
Mașină de șlefuit trepte și margini
Mașină pentru curățarea deckingului
Mașină de decopertat ELEPHANT
Mașini de decopertat
Mașini monodisc

Mănuși de lucru
Mături
Metru pliabil
Mixer pentru șape
Monodisc E430 Thermopad
Mop 

Opritoare pentru uși
Pană pt. măsurarea nivelului șapei
Pantaloni de lucru
Pantofi pentru instalatorii de pardoseli
Papuci cu cuie
Papuci de protecție
Pensule
Perie hidraulică de curățat
Picon pentru demolări
Pistoale de lipit
Pistoale pentru cuie
Platan pentru șlefuit
Platan “Hexa”
Platan Mul� Disc Shu�le III
Prelungitoare electrice
Presă de decupat colțuri pentru plinte
Presă de plută
Presă de danturat pânze de fierăstrău
Prestolith 
Produse pentru curățenie
Profile deformabile EB
Profile
Profile metalice
Profile de margine (capăt)
Profile de trecere
Profile pentru trepte
Profile pentru reparații (trepte)
Protecții pentru pardoseli
Pulverizator pentru adeziv de contact

Rampe de încarcăre 
Rangă Roughneck Gorilla Bar
Rașchetă manuală Heavy-Duty
Rașchetă pentru podele, cu coadă lungă 
Rașchetă triunghiulară
Renovarea parchetului structurat
Repararea parchetului
Rigle pentru uși
Riglă pt. verificarea planeității șapei
Rigle
Rigle din oțel
Rindea pentru linoleum
Rolă de presare Triple-Flex
Rolă de presare ușoară
Rolă din silicon
Rolă dublă de presare
Rolă pentru perete/podea
Rolă specială din Moltopren
Role de dezaerare
Role de hârte abrazivă standard
Role pentru aplicat amorse
Role pentru îmbinări (mochetă)
Role pentru lăcuit
Rulete

Sac de nisip
Sanie de ghidaj 
Satelit MULTI-PAD
Segmente Quick-Change
Seringă pentru injectat adeziv
Set cu compresor și pistol pt. cuie 
Set pentru testarea stratului suport
Set de distanțiere
Sistem de prezentare pt covoare
Skimmer
Soluție pentru lustruit pardoseli
Spălătoare cu injecție-extracție
Spatulă cu mâner de lemn
Spatulă pentru șapă
Spatule din cauciuc
Spatule
Spatule cu pini
Spot LED
Stand de prezentare laminat/parchet
Stand pentru role de tapet
Stație de mixare
Set Fiber pad pentru parchet structurat
Sudură la rece
Sule
Super pad
Systainer
Șabloane pentru colțuri
Șabloane pentru plinte
Șabloane PROFILE MASTER
Șabloane pentru trepte
Șlefuirea parchetului
Șlefuitor delta
Șlefuitor de mână
Șlefuitor manual cu mâner extensibil
Șlefuitor pentru curățat vopseaua
Șlefuitor plat
Șurubelniță electrică
Șuruburi

Telemetre laser
Tester de duritate pt. stratul suport
Trasator pentru îmbinări și praguri
Trasator pentru înălțimea plintei
Trasator cu cretă
Tricou
Trimmer Mozart
Trimmer pentru margini de linoleum
Trimmer rapid
Trusă de ustensile pentru sudură la rece
Truse de scule
Truse de măsură CM

Ușă an�praf
Ulei
Unelte de șanfrenat
Unelte pentru parchet
Unelte pentru ridicat și transport
Unitate pentru curățare umedă
Ustensile pentru lipire la cald

Vase de mixare 
Ven�latoare
Ventuză
Vestă pentru scule

11
52

101
56-57

148
168

13 - 68

69 - 104

105 - 116

117 - 154

155 - 162

163 - 168

169 - 186

15,15,20,22-25,121-123,152,166
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PANTALONI

CUM CALCULĂM MĂRIMEA POTRIVITĂ

ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU, ECHIPAMENT DE PROTECŢIE

GAMA ACTIVE
Pantaloni
Pantaloni de lucru, cu croială modernă

Caracteris�ci :
-   buzunare extrem de rezistente la genunchi, din Cordura, acoperite cu Kevlar
-   două buzunare frontale
-   un buzunar suplimentar pe șold, care poate fi mutat în față sau în lateral
    (mai multe buzunare sunt disponibile ca accesorii)
-   două buzunare cu clapetă în partea din spate
-   buzunar întărit pentru ruletă, cu compar�ment 
    pentru cuțite şi creioane
-   buzunar mare pentru telefon
-   carabină pentru chei

Material aerisit, an�aderent pentru 
murdărie.
Compoziție : bumbac/poliester :
35% bumbac, 65 % poliester

Vă rugăm să completați ul�mele trei cifre ale 
codului cu mărimea dorită.
Exemplu : 122 038 052 pentru mărimea 52

Tabelul cu mărimi se află la pag. 2

Normal :                                          44-62

Lung :                                          90 - 110

Scurt :                                            24 - 29     

antracit                                            122 038 . . .   

antracit                                           122 038 999  

bej                                                     122 039 . . .   

bej                                                    122 039 999   

MĂRIMI PENTRU BĂRBAŢI :

Buzunar pentru șold (opțional) :
Atașare ușoară,
cu două capse 

Bărbați
NORMAL

Măsuri 

Măsuri 

Măsuri 

Înălțime (cm)

Talie (cm)

Măsură jachetă 

Înălțime (cm)

Talie (cm)

Măsură jachetă 

Înălțime (cm)

Talie (cm)

Măsură jachetă 

Bărbați
LUNG

Bărbați
SCURT

Talie (inch)

Interior picior (inch)

Talie (inch)

Interior picior (inch)

Talie (inch)

Interior picior (inch)
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-   Bretele elas�ce late, ajustabile
-   Panouri laterale înalte, care oferă maximum de protecție, nu lasă 
     cămașa să iasă din pantaloni și protejează spatele.

    

-   Croială suplă

-   Ajustare ușoară, cu banda elas�că din talie

-   Buzunare frontale cu deschiderea înclinată

    pentru acces dinspre stânga sau dreapta

-   Buzunar cu clapetă de închidere, la spate

-   Buzunare la genunchi fabricate din Cordura

    (material pentru veste an�glonț, care nu se 

    uzează aproape deloc)

ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU, ECHIPAMENT DE PROTECŢIE

PANTALONI & SALOPETE DE LUCRU

Gama TREND
Pantaloni

Salopeta “All-in-one”

Asigură confort și libertate de mișcare

Caracteris�ci :

Mai mult decât confortabilă...

O mulțime de buzunare...

Coduri pentru comandă                    

Coduri pentru comandă                    

Gri                                                   122 033  . . .                    

Gri                                                   122 003  . . .                    

Bej                                                   122 031  . . .                    

Bej                                                   122 001  . . .                    

Tabelul cu mărimi se află la pag. 2

Tabelul cu mărimi se află la pag. 2

Normal :                                          44-62

Lung :                                           90 - 110

Scurt :                                            24 - 29     

Normal :                                          44-62

Lung :                                           90 - 110

Scurt :                                            24 - 29     

MĂRIMI PENTRU BĂRBAŢI :

MĂRIMI PENTRU BĂRBAŢI :

-   Bretele elas�ce late, ajustabile

-   Buzunar accesibil, cu velcro, la piept

-   Buzunar cu inel pentru scule, la piept

-   Buzunare frontale înclinate cu acces simplu din stânga sau dreapta

-   Două buzunare la spate

-   Buzunare pentru rulete pe ambele laterale

-   Buzunare la genunchi fabricate din Cordura

    (material pentru veste an�glonț, care nu se 

    uzează aproape deloc)   

    

Vă rugăm să completați ul�mele trei cifre ale 
culorii alese cu mărimea dorită.
Exemplu : 122 033 048 pentru mărimea 48, gri

Vă rugăm să completați ul�mele trei cifre ale 
culorii alese cu mărimea dorită.
Exemplu : 122 001 050 pentru mărimea 50, bej.
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ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU, ECHIPAMENT DE PROTECŢIE

GAMA BICOLORĂ, SALOPETE “ALL-IN-ONE”, JACHTE, JACHETE DE IARNĂ

Gama CLASSIC

Salopetă “All-in-one” gri cu albastru

Jachetă gri cu albastru

Jachetă de iarnă 
gri cu albastru

O sumă de beneficii testate și dovedite de-a lungul anilor

Se asortează cu pantalonii din gama BI-COLOR Classic

Se asortează cu pantalonii din gama BI-COLOR Classic

Prevăzută cu două buzunare frontale flexibile cu acces
simplu la scule, șuruburi, dibluri etc.

Cod pentru comandă                    

Cod pentru comandă :                    

Cod pentru comandă                    

Gri - Albastru                                122 018  . . .                    

Gri - Albastru                                122 048  . . .                    

Gri - Albastru                                122 058  . . .                    

Tabelul cu mărimi se află la pag. 2

Tabelul cu mărimi se află la pag. 2

Tabelul cu mărimi se află la pag. 2

Normal :                                          44-62

Lung :                                           90 - 110

Scurt :                                            24 - 29     

MĂRIMI PENTRU BĂRBAŢI :

MĂSURI :

MĂSURI :

XS         =   

S            =                     

M          =                     

L            =                            

XL         =                          

XXL       =                         

XS         =             

S            =           

M          =          

L            =         

XL         =      

XXL       =      

Caracteris�ci :

-   Bandă elas�că în talie, nasturi ascunși și fermoar
-   Două buzunare mari exterioare și două interioare , la piept  
-   Doua compar�mente pentru pixuri și creioane, pe mânecă

. . .  . . .  900

. . .  . . .  910

. . .  . . .  920

. . .  . . .  930

. . .  . . .  940

950. . .  . . .  

. . .  . . .  900

. . .  . . .  910

. . .  . . .  920

. . .  . . .  930

. . .  . . .  940

950. . .  . . .  

Vă rugăm să completați ul�mele trei cifre ale 
codului cu mărimea dorită.
Exemplu : 122 018 046 pentru mărimea 46

Vă rugăm să completați ul�mele trei cifre ale 
codului cu mărimea dorită.
Exemplu : 122 048 920 pentru mărimea M

Vă rugăm să completați ul�mele trei cifre ale 
codului cu mărimea dorită.
Exemplu : 122 058 910 pentru mărimea S
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ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU, ECHIPAMENT DE PROTECŢIE

PANTALONI & SALOPETE

Gama CLASSIC
Ţesătura de calitate superioară, Beaver Nylon, este durabilă, ușoară
permite circulația aerului și rezistă excelent la murdărie 

Ţesătura de calitate superioară, Beaver Nylon, este durabilă, ușoară
permite circulația aerului și rezistă excelent la murdărie 

-   Mul�ple buzunare :
-   Buzunare frontale cu deschiderea înclinată
    pentru acces dinspre stânga sau dreapta
-   Buzunare pentru cuțite și rulete
-   Buzunar cu clapetă de închidere, la spate
-   Buzunare pt. genunchiere, fabricate din Cordura
    (material pentru veste an�glonț, care nu se 
    uzează aproape deloc).

Bej                                               

Albastru                                      

Gri                                           

Roșu                                      

Negru                                                         

Bej                                                

Albastru                                         

Gri                                                   

Roșu                                               

Negru                                                        

Cod pentru comandă                    

Cod pentru comandă                    

Tabelul cu mărimi se află la pag. 2

Normal :                                          44-62

Lung :                                           90 - 110

Scurt :                                            24 - 29     

MĂSURI :

-   Nasturi ascunși, fermoar ascuns
-   Spate elas�c
-   Bretele elas�ce late, ajustabile
-   Panouri laterale înalte, care oferă maximum de protecție, 
    nu lasă cămașa să iasă din pantaloni și protejează spatele
-   O mulțime de buzunare u�le :
-   Buzunare frontale înclinate cu acces din stânga sau dreapta
-   Buzunare la genunchi fabricate din Cordura
    (material pentru veste an�glonț, care nu se 
    uzează aproape deloc)
    

Ţesatură de calitate superioară
-    Căptușeala de bumbac lasă țesătura să respire și îi conferă 
      confort
-    Exteriorul din poliester o face rezistentă și ușor de curățat
-    Lavabilă la 60°, se usucă normal; nu trebuie călcată

    

Salopeta “All-in-one”

Tabelul cu mărimi se află la pag. 2

Normal :                                          44-62

Lung :                                           90 - 110

Scurt :                                            24 - 29     

MĂSURI :

GAMA CLASICĂ DE CALITATE SUPERIOARĂ

Cupoane pt. reparații           Fibre amestec                      Cordura                           Cordura
 Număr pt. comandă 

Bej

Albastru

Gri

Roșu

Negru 

 Buzunar pt. 
genunchi (pereche)

122 021 ...

122 022 ...

122 023 ...

122 025 ...

122 026 ...

122 011 ...

122 012 ...

122 013 ...

122 015 ...

122 016 ...

Vă rugăm să completați ul�mele trei cifre ale 
culorii alese cu mărimea dorită.
Exemplu : 122 022 052 pentru mărimea 52,
albastru

Vă rugăm să completați ul�mele trei cifre ale 
culorii alese cu mărimea dorită.
Exemplu : 122 013 052 pentru mărimea 52, gri
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VESTĂ PORT-SCULE, PANTALONI DE VARĂ, TRICOURI 

ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU, ECHIPAMENT DE PROTECŢIE

Cusătură dublă
la capătul mânecii

Inserție cu logo
pe umăr

E�chetă prinsă
în cusătură

Talie deschisă,
cu cusătură dublă

Guler rotund,în 

culoare contrastantă, 

din Lycra, cu logo

Mo�vul instalatorului de pardoseli, 
în verde, cu sloganul 
“FOR FLOORING EXPERTS ONLY” 
(”NUMAI PENTRU EXPERŢII ÎN PARDOSELI”)

Tricou Janser
albastru / verde

țesătură single jersey, cu fire de 180 gr/m² 
din bumbac 100 % 

Mărimea M                        030 101 360

Mărimea L                          030 101 370

Mărimea XL                        030 101 380

Mărimea XXL                      030 101 390

                    

Vestă port-scule
Lasă-ți trusa de scule de-o parte ! Cu vesta port-scule de la Janser
vei avea la îndemână tot ce-ți doreș�.

-   Bretelele late nu alunecă și nu te taie la umăr în �mpul
    lucrului, distribuind op�m greutatea.
-   Buzunare cu spațiu generos pentru scule :
    Două buzunare în față și două în spate.
  

    Bej                                                   

Albastru                                        

Gri                                                   

Roșu                                               

Negru                                                                   

Cod pentru comandă                    

MĂSURI :

XS         =                              

S            =                             

M          =                              

L            =                           

XL         =                              

XXL       =                          

122 031 ...

122 032 ...

122 033 ...

122 035 ...

122 036 ...

. . .  . . .  900

. . .  . . .  910

. . .  . . .  920

. . .  . . .  930

. . .  . . .  940

950. . .  . . .  

Vă rugăm să completați ul�mele trei cifre ale 
culorii alese cu mărimea dorită.
Exemplu : 122 031 920 pentru mărimea M, bej

Pantaloni de vară

Tabelul cu mărimi se află la pag. 2

Pantalonii de vară nu permit acumularea de căldură; sunt 
creați special pentru profesioniș�i din domeniul pardoselilor
 
Caracteris�ci :
-   croială modernă și lejeră, pentru o ven�lație op�mă, 
    confort deosebit și libertate mare de mișcare
-   buzunare cu clapetă, pentru ruletă, în partea din spate
-   buzunare pentru telefon și pentru creioane, buzunare
    pentru genunchiere, din Cordura, rezistente și durabile

Material :
țesătură aerisită din  bumbac/poliester 
65 % poliester,
35% bumbac   
inserții 100 % Cordura

Culoare : gri

Cod pentru comandă        122 093  . . .                    

Normal :           44  -  56

     

MĂRIMI PENTRU BĂRBAŢI :

Vă rugăm să completați ul�mele trei cifre 
ale culorii alese cu mărimea dorită.
Exemplu : 122 093 046 pentru mărimea 46
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ECUSOANE 

ACCESORII

ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU, ECHIPAMENT DE PROTECŢIE

Profitați de spațiu de reclamă gratuit ! Putem să aplicăm logoul dumneavoastră direct pe echipamentul de lucru dacă ne trimiteți 
o imagine cu acesta. 

Formatele disponibile sunt (max.) : 140 x 55mm pentru piept sau mâneci, 248 x 110 sau 250 x 90 mm pentru spatele jachetei, 
vestă sau salopetă. Se va percepe o taxă inițială pentru realizarea șablonului, iar la comenzile ulterioare se plătesc doar printurile.
  
  

 
Imprimare color pe piept /  mânecă

Format : 98 x 55 mm

sau : 140 x 55 mm

Comandă minimă : 10 buc.                    

Imprimare de nume

Format : 80 x 20 mm

Comandă minimă : 10 buc.

                    

80 x 20 mm                         120 000 902  

                    

Șablon  98 x 55 mm           120 000 821

Șablon  140 x 55 mm         120 000 822

Imprimare                           120 000 195

Șablon  250 x 90 mm         120 000 823

Șablon  248 x 110 mm       120 000 824

Imprimare                           120 000 190

Imprimare color pe spate

Format max. 250 x 90 mm

sau : 248 x 110 mm

Comandă minimă : 10 buc.                    

Faceți-vă compania mai cunoscută !

Dacă doriți personalizarea echipamentului de lucru prin broderie, 
vă rugăm să ne contactați pentru a realiza modelul dorit.

Brâu elas�c Teci din piele pt. cu�ere 

Mărimea M                      161  100  980

Mărimea L                        161  100  984

Mărimea XL                     161  100  983

Mărimea XXL                  161  100  986

Teacă pentru un cu�er

(Cu�erele și tocurile acestora se vând separat)

Folosită pentru cu�erele
Flipper,SILVER, GREEN și
HARLEKIN

Cod pt. comandă                       262  040  017

(Cu�erele și tocurile acestora se vând separat)

Pentru două cu�ere : unul 
cu lamă dreaptă, iar celălalt 
cu lamă cu cioc. Ambele la 
îndemână.

Cod pt. comandă                       262  040  018

Toc pentru scule

Din nylon rezistent
Pentru două cu�ere 
și două markere (neincluse)

Cod pt. comandă                       262  040  020

.

Pentru a ridica și transporta obiecte
grele.
Materialul elas�c nu împiedică
mișcările naturale.
Se fixează ușor, cu bandă Velcro  
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ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU, ECHIPAMENT DE PROTECŢIE

ÎNCALŢĂMINTE PROFESIONALĂ 

Pantofi profesionali pentru
instalatorii de pardoseli

Protecții (papuci protectori) pentru încălțăminte

Papuci protectori profesionali

“te simți în siguranță când montezi pardoseli”

produs conform cu standardul EN 20347

Branțuri Branțuri

Conținut

- 2 capace protectoare din plas�c

- Adeziv special

- Hâr�e abrazivă

Respiră și absorb eficient, sunt
an�sta�ce și au o formă bine
studiată ergonomic.

Încălțăminte profesională

Mărimea 40 - pereche -           119  620  040

Mărimea 41 - pereche -           119  620  041

Mărimea 42 - pereche -           119  620  042

Mărimea 43 - pereche -           119  620  043

Mărimea 44 - pereche -           119  620  044

Mărimea 45 - pereche -           119  620  045

Mărimea 46 - pereche -           119  620  046

Mărimea 47 - pereche -           119  620  047

Mărimea II - pereche -              119  602  002

Mărimea III - pereche -            119  602  003

Mărimea IV - pereche -            119  602  004

Mărimea II   corespunde cu numerele 40 - 42

Mărimea III  corespunde cu numerele 43 - 45

Mărimea IV  corespunde cu numerele 46 - 49

PAPUCI DIN MATERIAL TEXTIL

Recomandați pentru parchet și alte 

suprafețe dure.

Absorb lichidele / sunt an�derapanți.

Pachetul conține 10 perechi.

PAPUCI DIN VINIL

Pentru mochete și alte suprafețe 

tex�le sau pardoseli dure umede.

Sunt impermeabili și an�derapanți.

Pachetul conține 10 perechi.

Mărimea 40 - pereche -           119  611  040

Mărimea 41 - pereche -           119  611  041

Mărimea 42 - pereche -           119  611  042

Mărimea 43 - pereche -           119  611  043

Mărimea 44 - pereche -           119  611  044

Mărimea 45 - pereche -           119  611  045

Mărimea 46 - pereche -           119  611  046

Mărimea 47 - pereche -           119  611  047

Cod pt. comandă                       119  620  100

Cod pt. comandă                       119  600  000 Cod pt. comandă                       119  601  000

Încălțăminte profesională pentru instalatorii de
pardoseli, din piele nubuck, cu inserții ortopedice, 
absorbante din piele și branțuri detașabile.

-   Rama înălțată protejează pielea în �mpul lucrului în genunchi
-   Închizătoarea cu Velcro ajută la încălțarea/descălțarea rapidă
-   Talpa an�sta�că nu lasă urme, rezistă la uleiuri, solvenți și la
    temperaturi ridicate; oprește intrarea cuielor 
-   conformă cu standardul EN 20344
-   Talpa fără profil împiedică împrăș�erea murdăriei și e usor de spălat
-   Talpa este moale și flexibilă, absorbind în mod remarcabil șocurile,
     ceea ce reduce semnifica�v apariția oboselii.
-   Mărimi disponibile : 40 - 47 

inserție 
ortopedică

din piele

capac sinte�c
pentru protecția
degetelor

Protecție Kevlar 
împotriva cuielor Talpă netedă

Spumă poliuretanică
pentru atenuarea șocurilor

Fabricați din țesătură rezistentă, lipită termic de talpa din cauciuc
Pot fi încălțați cu ușurință peste orice �p de pantofi

As�el, pantofii montatorului nu se vor deteriora sau murdări.

Vei crește nivelul de sa�sfacție al clientului și îți vei îmbunătăți 
imaginea folosind aceș� papuci an�derapanți de calitate superioară :

Iată u�lizări care aduc economii :
-    Instalarea de mochete noi
-    Tratarea cu ulei a parchetului
-    Evaluări de lucrări
-    Recepția lucrării, la final
-    Servicii de curățenie

pentru montatorii de pardoseli

Capac Protector pentru pantofi
Capacul din plas�c poate fi lipit
pe piele cu un adeziv special,
pentru  a preveni uzura.

branțuri
detașabile

(an�sta�ce)
ranforsare în 

zona călcâiului
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Genunchiere GEL™

Protecții pentru genunchi FENTO

Fiabilitate oferită de miezul cu perne de aer din GEL™

CLEAR
cu fixare cu Velcro

Genunchiere FENTO 200

Genunchiere FENTO 400

NOMAR GEL™
cu fixare cu cleme

FLEXLINE GEL™
cu fixare cu cleme

- Suprafață din nylon de mare rezistență
- Căptușeală protectoare cu grosime sporită 

- Susțin genunchii și gambele
- Se mulează perfect
- Benzile elas�ce nu afectează ar�culația 
- Previn afecțiunile spatelui și genunchilor
- Confortabile și sigure
- Flexibile 
- Impermeabile
- Nu lasă urme

Trei variante de protecții, pentru toate aplicațiile :  

-   ramă lată din neopren care nu lasă chinga să alunece în 
     încheietura genunchiului și elimină senzația de tăiere
-   zonă de protecție flexibilă din PVC 
  

Cer�ficat CE 
DIN EN 14404 !

o pereche, greutate : 250 gr

o pereche, greutate : 250 gr

o pereche, greutate : 370 gr

Chingi de rezervă (2 buc.)

Căptușeli de rezervă (2 buc.)

Chingi de rezervă (4 buc.)

Învelișul protector de cauciuc nu lasă urme pe 

suprafețele dure. 

Materialul cu striații protejează suprafețele delicate. 

Cod pt. comandă                       161  120  300

Cod pt. comandă                       161  122  000

Cod pt. comandă                       161  121  000

Cod pt. comandă                       161  112  000

Cod pt. comandă                       161  116  000

Cod pt. comandă                       161  113  000

Cod pt. comandă                       161  112  100

Cod pt. comandă                       161  116  010

Cod pt. comandă                       161  112  200

Cod pt. comandă                       161  112  300

Genunchiere medicale

Genunchiere 

Genunchiere super-moi

Genunchiere din piele

-   Dezvoltate din preocupare pentru sănatate și siguranță
-   Asigură suport total întregii zone a genunchiului  
-   Previn leziunile tendoanelor sau car�lagiilor

-   Din neopren confortabil, lavabil, cu aderență redusă la
    piele, care reduce frecvența apariției iritațiilor 
-   Elementele de fixare frontale cu Velcro fixează solid, mențin
    pozița corectă și asigură mobilitate deplină
-   Nu lasă urme pe pardoseală

Oferă maximum de confort, cu un strat exterior dur din nylon
Cordura și o căptușeală care conduce umezeala spre exterior

Genunchiere cu înveliș protector din 
plas�c pentru montajul mochetei

Genunchiere cu înveliș protector din 
cauciuc pentru montajul de pardoseli dure

Versiunea ușoară

Versiunea din piele

-  Cu înveliș de uretan pentru protecție sporită
    și durabilitate

-  Foarte ușoare, pentru confort maxim

-  Ideale atunci când lucrați în pantaloni scurți

- Pentru solicitări foarte intense 
    
- Suprafață mai mare

- Înveliș suplimentar din piele

Disponibil ca perechi

Pereche cu chingă cu Velcro

Pereche cu chingă cu Velcro

Pereche cu cataramă

Pereche cu cataramă

Cod pt. comandă                       161  109  000

Cod pt. comandă                       161  105  000

Cod pt. comandă                       161  106  000

Cod pt. comandă                       161  105  500

Cod pt. comandă                       161  106  100

Cod pt. comandă                        161  123  000

Cod pt. comandă                        161  124  000

Cod pt. comandă                        161  107  000

Chingă de fixare cu Velcro       161  109  001

cu căptușeală de pâslă  

Căptușeli de protecție  

Set de 2 bucăți  

Împiedică murdăria sau nisipul să pătrundă

între dispozi�vul de protecție și genunchi  

- cu căptușeală moale, lavabilă 

- ergonomice, permit respirația

 

Recomandate de medicii 

specialiș� în medicina

muncii și fizioterapeuți

Genunchiere FENTO 200 Pro

PROTECŢIE PENTRU GENUNCHI 

conforme cu standardul EN 14404

conforme 
cu standardul 

EN 14404
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PROTECŢIE PENTRU GENUNCHI : GENUNCHIERE / INSERŢII 

Genunchiere “Allrounder”
cu fața din poliuretan (pereche)

U�lizatorul va beneficia de un 
grad sporit de confort și siguranță,
acestea mărindu-i produc�vitatea. 

Suprafața din poliuretan rezistent
garantează contactul perfect cu orice
�p de pardoseală, aducând avantajul 
stabilității op�me în �mpul lucrului. 

Cod pt. comandă                       161  109  100

Genunchiere “Specialist”
cu fața din Kevlar (pereche)

Fețele durabile ale genunchierelor 
facilitează alunecarea sau ro�rea. 
Veți putea as�el să vă mișcați în condiții 
ideale, lucrând cu un randament superior
chiar și pe suprafețe foarte delicate.
 

Cod pt. comandă                       161  109  200

Genunchiere 

Pereche, culoare neagră, chingă 
cu cataramă, căptușeală din cauciuc

Cod pt. comandă                        161  101  100

Chingi de rezervă                       161  103  001

Genunchiere Ultra Knee

Cod pt. comandă                       161  115  000

Chingi de rezervă                       161  115 100

CARACTERISTICI SPECIALE :
- se mulează perfect pe genunchi
- benzile elas�ce nu jeneaza în 
   spatele genunchiului
- suprafața de contact nu lasă urme
- distribuție op�mă a presiunii pe
   genunchi
- extrem de durabile (nu sunt fabricate
   din spumă poliuretanică)

conforme cu standardul EN 14404

conforme cu standardul EN 14404

conforme cu standardul EN 14404

Noile inserții, brevetate, op�mizează
distribuția presiunii, rezultând as�el
unele din cele mai comode genunchiere
disponibile în prezent pe piață.

 Materialul special (de culoare portocalie 
în desen) este suficient de puternic ca să 
distribuie presiunea uniform, pe întreaga 
suprafață a genunchiului. Inserțiile se 
comportă ca un hamac, iar senzația este 
asemănătoare. Genunchierele asigură 
confort pe durată îndelungată.

Genunchiere (inserții)                                        pentru buzunarele speciale ale 
pantalonilor de lucru, din spumă de polie�lenă cu compoziție specială

- proprietăți elas�ce și de amor�zare excelente
- greutate foarte redusă
- formă ergonomică
- confort garantat

 

Genunchieră dreaptă (pereche)

Pachet pt. retail, cu cod EAN (pereche) 

Albă, dimensiuni : 225 x 150 x 17 mm

Cod pt. comandă                       161  101  999

Cod pt. comandă                       161  101  990

Genunchieră cu decupaje (pereche)
Albă, dimensiuni : 200 x 150 x 15 mm

Pachet pt. retail, cu cod EAN (pereche) 

Cod pt. comandă                       161  100  999

Cod pt. comandă                       161  100  990

Genunchieră “Flexipad” (pereche)
Antracit, dimensiuni : 240 x 145 x 18 mm

Cod pt. comandă                       161  102  999

conforme cu standardul EN 14404

Amor�zor �p matrice
Pentru buzunarele pantalonilor de lucru

Disponibile ca perechi

Construcția brevetată, care combină arcul
lamelar cu structura fagure, distribuie
uniform greutatea pe suprafețe 
mai mari.

 

Cod pt. comandă                       161  106  600

Genunchiere (inserții) FENTO 100 

Căptușeală comodă, 
cu proprietăți
elas�ce foarte bune.

Respiră excelent.

Cod pt. comandă                        161 117 000

conforme cu standardul EN 14404, Tip 2, nivelul 1

NOU



Mănuși pentru priză sigură
cu exterior texturat 

Mărimea 9   (pereche)               119  900  009

Mărimea 10 (pereche)               119  900  010

Mărimea 11 (pereche)               119  900  011
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PROTECŢII PENTRU GENUNCHI MĂNUȘI DE PROTECŢIE 

JANBOARD

Knee-Blades

JANBOARD este căruciorul indestruc�bil “Made in Germany”, esențial 
pentru oricine  lucreaza în genunchi, dar u�l și pentru transportul 
obiectelor  grele.

Folosindu-l, veți putea să lucra  ore ți
întregi fără efort. 

Este ideal pentru montarea de 
pardoseli,  rașchetat, vopsit etc.
- vă protejează genunchii și spatele
- foarte versa�l
- mobilitate op�mă
- crește randamentul muncii
- foarte stabil

Cod pt. comandă                        161  150  010

Cod pt. comandă                       161  150  000

Pernă de spumă

Cod pt. comandă                       161  150  000

Dimensiuni :  (L x l x H):           57 x 33 x 9 cm
Greutate suportată :               până la 150 kg
Greutate proprie :                          cca. 4,2 kg
Pernă :                  7 cm Spumă poliuretanică
Compa�bil cu găleți cu Ø  până la   31,5 cm
Suprafață u�lă :                              30 x 40 cm

DATE TEHNICE :

CARACTERISTICI SPECIALE :
- două din roți pot fi blocate
- locașe pentru metru pliabil și marker, situate la ambele capete 
- permite înclinarea găleții de mixare 

Knee-Blades sunt perfecte pentru
instalarea de parchet sau pardoseli
elastice, mochetă, gresie, plinte sau 
pentru alte operațiuni specifice
construcțiilor.

Când lucrați în genunchi, 
Knee-Blades vă ajută să 
faceți mișcări precise și 
sigure pe majoritatea 
tipurilor de pardoseli.

CARACTERISTICI :
- Prindere comodă cu bandă Velcro;
  reduc tensiunea în articulație
- Perna cu gel distribuie uniform 
  presiunea pe genunchi
- Se transformă în genunchieră 
   obișnuită cu o singură apasare 
   pe buton
- Fabricate din material plastic ușor
  și durabil

Disponibile ca perechi, asamblate, 
gata de utilizare

NOU

Mănuși împotriva tăierii 

Conțin 100% fibre rezistente la tăiere,
cu protecție din poliuretan, fără silicon

Nivel de protecție : 3 

Mărimea 10 (pereche)               119  910  010

Mărimea 11 (pereche)               119  910  011

Mănuși PVA (PVA = alcool polivinilic) 

INFO : alcoolul polivinilic este solubil
în apă și, de aceea, nu trebuie să intre
în contact cu aceasta.

Folosite la pulverizarea adezivului 
GLUKON
Mănuși de protecție flexibile și ușoare 
cu un strat din PVA peste o căptușeală 
tricotată. Create special pentru lucrul 
cu solvenți organici agresivi.

Mărimea   9 (pereche)               119  081  000

Mărimea 11 (pereche)               119  082  000

Mănușile montatorului de pardoseli
Cu Techno Grip™ pentru priză și protecție îmbunătățite

Modelul “Feeling”
Cu degete tăiate, pentru o priză mai bună

Mărimea L                                    119  800  100

Mărimea XL                                 119  800  200

Mănuși de lucru
Piele

Cod pt. comandă                        119  050  000

Bandaje elas�ce pentru degete
Cu aderență ridicată
Rezistente la solicitări mecanice intense

2 x 12 cm                       Cu�e cu 50 buc.

Cod pt. comandă                        119  510  000

Modelul “Ac�on”
Foarte rezistente, pentru manipulat
materiale dificile

Mărimea L                                    119  700  100

Mărimea XL                                 119  700  200
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ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU, ECHIPAMENT DE PROTECŢIE

ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE  

ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE  

Dopuri cu șnur, pentru urechi 

Kit de protecție

De unică folosință. Atenuarea zgomotului : 34 dB(A)
Confortabile, protejează auzul.

Cu�e cu 200 perechi prinse cu șnur.

Cu�e cu 50 perechi prinse cu șnur.

- Sistem economic de protecție, cu o ramă
  reu�lizabilă și filtre de unică folosință
- Supapele nu au nevoie de întreținere, 
  ele vor fi înlocuite odată cu schimbarea 
  filtrelor
       

Pachetul conține :
1 Rama refolosibilă a măș�i (Marimea M)
2 Filtre de gaz A2
2 Filtre P2SL
2 Tocuri pentru filtre
Cu�e de plas�c
       

Piese de rezervă :
       

Măș� pentru față 
Protejează împotriva prafului și fumului

Împotriva vaporilor și prafului 

Protejează împotriva prafului și a vaporilor proveniți de la vopsele,
lacuri, adezivi, produse de etanșare

Cod pt. comandă                        119  500  000

Cod pt. comandă                        119  500  050

Mască de unică folosință FFP1 

Formula specială Willtech™, de etanșare a zonei căilor
respiratorii oferă cea mai ergonomică soluție de protecție. 

Masca se pliază ver�cal, dirijând un volum mai mare de 
aer spre zona nasului. Circulația op�mizată a aerului 
ușurează mult respirația față de măș�le care se pliază 
orizontal.

Cu�e cu 25 buc.

Comodă si ușor de aplicat

Cod pt. comandă                        119  150  100

Mască de praf �p 2495, Clasă de protecție FFP2D 

-  Mască FFP de generație nouă, cu bandă SoloBand®
   și formă adaptabilă
-  Strat exterior Dura Mesh
-  Supapă Climate Valve®, izolare ergonomică
-  Ușor de aplicat și scos, chiar cu mănuși
-  Versa�lă, recomandată în aplicații mul�ple

Pachet de 20 buc.

Tehnologii : SoloBand®, Climate Valve®; Cert. EN 149:2001; Fără PVC

Cod pt. comandă                        119  250  000

Mască AIR+ Smart cu supapă

Mini-ven�lator ac�v AIR+ 
cu baterie reîncărcabilă
prin USB : o reîncărcare
completă asigură cca 4
ore de funcționare 

Mască de praf �p 3505, Clasă  de protecție FFP3SD 

-   Protejează eficient și reduce riscurile generate de 
     expunerea la praful de lemn
-   Filtrul cu suprafață mare și noul filtru pliat 
     reduc costurile și măresc fiabilitatea măș�i
-   Etanșează perfect zona nasului
-   Reu�lizabilă

Pachet de 5 buc.

Formă adaptabilă, cu Climate-Valve®, Fără PVC

Cod pt. comandă                        119  300  000 Cod pt. comandă (1buc.)             119 522 000

Clasa de protecție FFP 2              119 520 000

Clasa de protecție FFP 3              119 521 000

Cod pt. comandă                        119  400  000

Ramă pt. mască 8002                119  400  100

Filtru de gaz A2 (10 buc.)          119  400  200

Toc pentru filtru (10 buc.)         119  400  400

Filtru de gaz P2 SL (8 buc.)        119  400  300

Căș� de protecție fonică Căș� de protecție fonică

Protecții ușoare pentru urechi, cu tampoane plate, 
ajustabile, care se pot ro�. Mărime unică.

Atenuarea zgomotului : maxim 82 dB(A).
Ajustare comodă, formă asimetrică

Model nou, cu bară metalică rezistentă Cu radio inclus

Livrate cu sac pentru prindere la centură

Cod pt. comandă                        440  030  000 Cod pt. comandă                        440  040  000

Ochelari de lucru uzuali
Ochelari din policarbonat transparent,  
cu ramă ajustabilă, pentru protecție 
în �mpul găuririi, șlefuirii etc. 

Cod pt. comandă                        400  060  000

Mască AIR+  Smart
NOU

Masca AIR+ Smart combină doua 
produse : o mască ergonomică de 
protecție, proiectată pentru a se 
mula foarte bine pe față și primul 
ventilator din lume proiectat
pentru a se atașa pe mască pentu 
a reduce acumularea de căldură, 
umezeală și CO   în interiorul acesteia.2

Noua supapă de evacuare, cu un design brevetat aduce un plus de 
siguranță la fiecare respirație, indiferent de poziția în care lucrați.

Folosirea unui ventilator crește eficiența muncii și scade numărul de 
măști folosite. Ventilatorul se atașează simplu pe mască, prin rotire.

CARACTERISTICI SPECIALE :
- Reduce umiditatea relativă în interiorul 
   măștii cu până la 40%
- Previne acumularea de CO  2

- Reduce temperatura în interiorul măștii 
   cu până la 4°C
- Duce la creșterea eficienței muncii

Pachet de 10 buc. 

Pachet de 10 buc. 
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1PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT
FINISAREA SUPRAFEŢELOR    

-  MAȘINI PENTRU ȘLEFUIT ȘI FINISAT

-  SISTEME DE ASPIRARE

-  DECOPERTAREA PARDOSELILOR

-  UNELTE PENTRU MIXAT MATERIALE

-  APARATE DE MĂSURAT UMIDITATEA

-  ACCESORII
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PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT, FINISAREA SUPRAFEŢELOR  

MAȘINI ȘI ACCESORII PENTRU ȘLEFUIT 

ȘLEFUIREA ȘAPELOR, A ASFALTULUI ȘI TENCUIELILOR
DECOPERTAREA PARDOSELILOR

Columbus elimină simplu și eficient orice material 
nedorit de pe stratul suport. 

Mașina e folosită pentru prelucrarea grosieră, șlefuirea
și finisarea suprafețelor. Generează foarte puțin praf, 
menținând as�el un mediu de lucru mai sănătos.

Concepția robustă și construcția solidă îi conferă
mașinii Columbus o fiabilitate deosebită.

Transmisia planetară cu trei pinioane e proiectată
să facă față celor mai dificile solicitări.

Veți obține un mediu de lucru aproape fără 
praf folosind inelul MULTI-VAC de extragere 
a prafului și extractorul JANVAC 1600. 

Aceasta echipează modelele 135, 145 si 155

Mașina parcurge suprafața în semicercuri, fiind
ghidată prin ridicarea sau coborârea mânerului.
Resturile de adeziv și asperitățile sunt îndepărtate,
fără efort, iar suprafața e nivelată cu ușurință.

Paleta largă a accesoriilor de șlefuit recomandă 
Columbus pentru toate suprafețele. Mașina nu 
are rival în materie de economie de �mp și efort, 
fiind dotată cu platane, discuri și perii care pot fi 
schimbate în câteva secunde.

În imagine apar inelul de extracție MULTI-VAC II și extractorul de praf JANVAC 1600-H-POWER

Plăcile de șlefuire și extractoarele de praf se vând separat.

Cu inelele de extracție Mul�-Vac, cuplate la un extractor puternic, 
ca Janvac 1600-H-POWER, veți lucra într-un mediu fără praf.

Inele de extracție Multi-Vac pentru 
Columbus și Speedtronic : pag. 15           

Extractor de praf Janvac 1600-H-POWER 
și accesorii : pag. 34



111

www.janser-romania.ro

15

MAȘINI ȘI ACCESORII PENTRU ȘLEFUIT 

PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT, FINISAREA SUPRAFEŢELOR  

Model 135 SH
1200 W

Model 145 SH
1500 W

Model 155 S
2000 W

DATE TEHNICE : DATE TEHNICE : DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului :                              1200 W
Diametru u�l :                                  Ø 375 mm
Turație :                                                 140 rpm
Greutate :                                                   38 Kg
    

Alimentare :                                               230 V 
Puterea motorului :                              1500 W
Diametru u�l :                                  Ø 375 mm
Turație :                                                 140 rpm
Greutate :                                                   42 Kg
    

Alimentare :                                               230 V 
Puterea motorului :                              2000 W
Diametru u�l :                                  Ø 375 mm
Turație :                                                 140 rpm
Greutate :                                                   50 Kg
    

Sisteme de extracție a prafului
MULTI-VAC  

Se livrează cu :
Inel de extracție cu manșetă de etanșare, 
2 furtunuri de aspirare și cuplaj T

Se livrează cu :
Inel de extracție cu manșetă de etanșare, 
2 furtunuri de aspirare și cuplaj Y

Se livrează cu :
Inel de extracție cu manșetă de etanșare, 
din kevlar, 2 furtunuri de aspirare și cuplaj Y

Echipament special

Manșetă de etanșare cu arc Manșetă de etanșare h=115 mm

Manșetă de etanșare din kevlar - poate fi folosită
și cu Mul�-Vac II atunci când e nevoie de mai
multă flexibilitate.

Bandă Velcro  38 x 1530mm

Piese de rezervă pentru MULTI-VAC I

Piese de rezervă pentru MULTI-VAC II Piese de rezervă pentru MULTI-VAC III

Adaptor Ø38/50 pentru tub de aspirare
pentru conectare la JANVAC 3200 / 4000

Manșetă-distanțier, h=70mm; se folosește în 
combinație cu platanul de frezat Star Wheel

Cod pt. comandă                        115  097  300 Cod pt. comandă                           113 720 095

Cod pt. comandă                        113  700  250 Cod pt. comandă                          113 720 090

Cod pt. comandă                          112 880 050

Cod pt. comandă                        113  700  100

Cod pt. comandă                        113  700  000 Cod pt. comandă                        113  720  000 Cod pt. comandă                        113  722  000

Inel extractor de praf MULTI-VAC I
Pentru Columbus 135/145/155
montaj lejer

Inel extractor de praf MULTI-VAC II
Pentru SPEEDTRONIC și Columbus 
135/145/155 montaj fix

Inel extractor de praf MULTI-VAC III
Pentru Columbus 135/145/155 
montaj fix

Poate ramâne 
defini�v pe 
mașină

Poate ramâne 
defini�v pe 
mașină
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PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT, FINISAREA SUPRAFEŢELOR  

MAȘINI ȘI ACCESORII PENTRU ȘLEFUIT 
Plăci de șlefuit pentru modelele 135, 145, 155 și SPEEDTRONIC

Placă cu pâslă Hâr�e abrazivă cu două fețe

Hâr�e abrazivă cu două fețe

Placă universală

Disc abraziv

Placă cu suprafața
de cauciuc

Pentru fixarea discurilor de hâr�e abrazivă.
U�lă și pentru presarea adezivului la
montarea de pardoseli din PVC / linoleum.

Pachet de 10 buc.                        (preț pe buc.)

Pachet de 10 buc.                        (preț pe buc.)

cu inel distanțier inclus

fără inel distanțier 

fără inel distanțier

cu inel distanțier inclus

Disc de pâslă

Șurub Allen (locas hexag.)        112  200  003    

Șurubelniță cu cap hexag.        112  200  006

Placă - suport pt. discuri           112  200  004

Inel distanțier                              112  200  005

Piese de schimb

Piese de schimb

Șaibă de fixare

Placă de cauciuc - rezervă

rășină sinte�că - culoare roșie

 Disc metalic subțire cu fragmente de metal dur distribuite pe suprafață

Granulație 14                              112  308  000

Granulație 24                              112  308  024

Granulație 36                              112  308  036

 

Granulație 14                              112  520  000

Granulație 24                              112  520  024

Granulație 36                              112  520  036

 

Granulație 12                              112  309  000

Granulație 16                              112  311  000

Granulație 24                              112  312  000

Granulație 30                              112  313  000

Granulație 40                              112  314  000

Granulație 60                              112  315  000

Granulație 80                              112  316  000

Granulație 100                            112  317  000

Granulație 120                            112  318  000

 

Granulație 12                              112  324  000

Granulație 16                              112  310  000

Granulație 24                              112  325  000

Granulație 30                              112  326  000

Granulație 40                              112  327  000

Granulație 60                              112  328  000

 

Granulație 16                              112  511  000

Granulație 24                              112  512  000

Granulație 30                              112  513  000

Granulație 40                              112  514  000

Granulație 60                              112  515  000

Granulație 80                              112  516  000

Granulație 100                            112  517  000

Granulație 120                            112  518  000

 

Granulație 16                              112  611  000

Granulație 24                              112  612  000

Granulație 30                              112  613  000

Granulație 40                              112  614  000

Granulație 60                              112  615  000

Granulație 80                              112  616  000

Granulație 100                            112 617  000

Granulație 120                            112 618  000

 

Granulație 14                              112  815  000

 

pentru mașini non - Columbus

 

pentru mașini non - Columbus

 

pentru mașini non - Columbus

 

Pentru prelucrarea grosieră a șapelor, inclusiv cele cu anhidrit; folosit, 
de asemenea, pentru nivelarea proeminențelor de pe suprafețe.

Disc din cauciuc și fibră de cocos

Pentru fixarea discurilor de hâr�e abrazivă,
a celor cu pâslă metalică și a discurilor abrazive.

Pentru discuri de hâr�e abrazivă

Ø 375                                  112 300 001

Ø 375                                  112 300 600

Ø 375                                  112 300 002

Ø 375                                  112 334 000

Ø 375                                  112 334 100

Ø 430                                  112 809 001

Ø 375                                  112 334 001

Ø 430                                  112 801 002

Ø 375

Ø 375          pentru modelele 135 / 145 / 155

Ø 375          pentru modelele 135 / 145 / 155



111

www.janser-romania.ro

17

Disc NEGRU                  
Disc MARO                   
Disc ALBASTRU            
Disc ROSU                     
Disc VERDE                  
Disc BEJ                        
Disc ALB                        
Disc VERDE (Micro)     
Lână de oaie                 

pentru fixarea pâslelor metalice sau curățare
pentru înlăturarea murdăriei persistente
pentru curățare 
pentru curățare sau lustruire
pentru curățare
pentru tratare cu ulei
pentru lustruire sau tratare cu ulei
pentru luciu “oglindă”
pentru luciu “oglindă”

MAȘINI ȘI ACCESORII PENTRU ȘLEFUIT 

PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT, FINISAREA SUPRAFEŢELOR  

Plăci de șlefuit pentru modelele 135, 145, 155 și SPEEDTRONIC

Placă suport pentru discuri de șlefuit

Discuri din pâslă metalică

Discuri (pad-uri) pentru mașinile Columbus

Discuri de șlefuit

Placă (pad) bej - specială 

Pentru fixarea discurilor de șlefuit

și a celor din țesături metalice

Discuri din poliester Ø 330

(groase)

Discuri din poliester Ø 410

(groase)

Discuri din poliester Ø 430

(groase)

Columbus Mod. 135/145/155 + SPEEDTRONIC

Thermopad E430/E4 Pentru Columbus model 165

Columbus model 125

Discuri normale Ø 330

(subțiri)

Discuri normale Ø 410

(subțiri)

Discuri normale Ø 430

(subțiri)

Verde (microfibră), Ø 430

Lână de oaie, Ø 410

Pâslă, Ø 410 

(pentru tratament cu ulei)

Placă cu velcro

Placă cu velcro (versiune anterioară)

Disc negru (pentru fixarea pâslelor metalice)

pentru modelele 135/145/155

pentru modelele 135/145/155

Gr. 40 - aspru, pentru șlefuit lemn
Gr. 80 - mediu, pentru șlefuire intermediară
Gr. 280 - fin, pentru finisat suprafețe lăcuite

Atenție,“mușcă” !

Recomandată special pentru 
șlefuirea intermediară a 
parchetului și îndepărtarea 
reziduurilor de ulei și ceară.

Pachet de 10 buc.                      (preț pe buc.)

Pachet de 10 buc.                      (preț pe buc.) Pachet de 10 buc.                      (preț pe buc.)

Pachet de 10 buc.                      (preț pe buc.)

Granulație 60                              783  000  045

Granulație 80                              783  000  047

Granulație 100                            783  000  050

Granulație 120                            783  000  055

Granulație 150                            783  000  057

Granulație 180                            783  000  060

Granulație 220                            783  000  062

Granulație 320                            783  000  064

 

Granulație 40                              783  000  140

Granulație 80                              783  000  180

Granulație 280                            783  000  280

 

Pachet de 10 buc.                        (preț pe buc.)

Pachet de 10 buc.                        (preț pe buc.)

Pachet de 10 buc.                        (preț pe buc.)

maro                                             782  000  010

roșu                                               782  000  030

alb                                                 782  000  040

maro                                             112  807  023

roșu                                               112  807  025

alb                                                 112  807  026

negru                                             782  000  070

verde                                             782  000  080

bej                                                 782  000  090

negru                                             112  807  015

bej                                                 112  807  030

negru                                             783  000 360

maro                                             783  000  370

albastru                                        783  000  380

roșu                                               783  000  390

alb                                                 783  000  400

negru                                             783  000 015

maro                                             783  000  017

verde                                            783  000  016

bej                                                 783  000  019

alb                                                 783  000  018

Pachet de 10 buc.                        (preț pe buc.)

Cod pt. comandă                        783  000  020

Cod pt. comandă                       112  820  000

Cod pt. comandă                       112  821  000

Cod pt. comandă                       112  821  000

Ø 410   pentru modelele 135 / 145 / 155

Ø 406                                  783 000 042

Ø 406                                  783 000 043

Ø 430                                   112 807 001

Ø 410                                  783 000 015

Ø 375                                  783 000 041
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PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT, FINISAREA SUPRAFEŢELOR  

MAȘINI ȘI ACCESORII PENTRU ȘLEFUIT 
Plăci de șlefuit pentru modelele 135, 145, 155 și SPEEDTRONIC

Platan pentru șlefuit

Platan pentru șlefuit

Platan pentru șlefuit

Platan pentru șlefuit cu angrenaj planetar

Platan “Hexa”

Platan cu perii �p oală

Perie de sârmă

Platan pentru șlefuit 

cu 6 pietre rectangulare de șlefuit, 75 x 90mm, care se pot înlocui.

cu 12 bolțuri cu carburi 

cu 8 inserții placate cu �tan

cu 5 capete rota�ve cu câte 20 de roți fiecare 

cu 5 role HM

cu 5 pietre-oală, cu granulație 16

Pentru șlefuirea șapelor de egalizare, pentru eliminarea denivelărilor minore, 
pentru îndepărtarea resturilor de tencuială, glet, vopsea sau ghips 

Prevazut cu bolțuri demontabile cu inserții de carbură de calciu cu patru 
fețe, rezistente la abraziune. Se folosește la rașchetarea vopselelor, grundurilor 
etc. de pe suprafețele de beton. 

Pentru șlefuirea șapelor, gletului întărit, a asfaltului și betonului. Randamentul
bun de șlefuire e dat de suprafața mare a marginilor pietrelor conice. Elimină 
denivelările, zonele moi, vopseaua și resturile de glet sau tencuială.
 
 

Pentru înlăturarea reziduurilor de adeziv (inclusv bitum) sau a altor materiale 
aderente. Inserțiile de metal dur pot fi ro�te pentru a u�liza muchiile tăietoare, 
pe rând. Fiecare inserție are patru muchii tăietoare.
 
 

Fiecare rolă e montată pe un rulment
cu bile și e prevăzută cu 30 de dinți cu 
carburi. 
Se u�lizează la șlefuirea suprafețelor cu 
rășini epoxidice, a betoanelor netede sau 
a șapelor.
 
 

Rașchetează eficient suprafețele, înlăturând adeziv, diverse 
pelicule, vopsea, grunduri, mas�c.

 
 

Pentru îndepărtarea precipitatului metalic rezultat la contactul între  
materialele cu conținut de anhidrit si cele cu conținut de magnezit.
 
 
Recomandat și pentru îndepărtarea 
resturilor de suporturi de spumă sau
underlay, a resturilor de tencuială,
glet sau vopsele etc.

  

 
 

Pentru îndepărtarea resturilor de 
suporturi de spumă sau underlay;
pentru curățarea pardoselilor
industriale.

  

 
 

Granulație 20                              161  515  003

Bolț cu inserții de carbură        112  355  020

Inserție de carbură                     112  355  050

Bolț                                               112  355  005

Arc de compresie                       112  354  006

Piatră �p oală, Granulație 16    112  346  001

1 buc.                                           112  321  003

Cod pt. comandă                        112  332  000

Cod pt. comandă                        112  355  300

Cap de șlefuire complet            112  339  100

Set de 20 roți de șlefuire          112  339  110

Cod pt. comandă                        112  343  000

Cod pt. comandă                        112  346  000

Cod pt. comandă                         112  322  000

Cod pt. comandă                        112  339  000

Cod pt. comandă                        112  390  000

Cod pt. comandă                        112  390  100

Piatră de rezervă cu orificiu filetat

Piese de schimb

Piese de schimb

Piese de schimb

Rolă cu 30 de dinți din carburi,

inclusiv șuruburile

Inserții de rezervă

Set de 8 buc.                               112  343  001

Piese de schimb

Perie de schimb

cu 6 perii de sârmă �p oală

Lungimea firului : 45mm

Ø 375

Ø 375

Ø 375                                   112 319 000

Ø 415

Ø 375

Ø 375

Ø 375
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PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT, FINISAREA SUPRAFEŢELOR  

MAȘINI ȘI ACCESORII PENTRU ȘLEFUIT 
Plăci de șlefuit pentru modelele 135, 145, 155 și SPEEDTRONIC

Platan “Hexa”

Placă de șlefuit K6

Placă de șlefuit S 16

Platan Diamond

Discurile Diamabrush - dispozi�ve inovatoare
pentru prelucrarea stratului suport

Platan cu capete PCD Disc Diamabrush

Placă de șlefuit Columbus DIA-DISC

cu 6 segmente diamantate 

 cu 5 oale diamantate pe rulmenți cu 6 pene diamantate 

cu 16 pene diamantate 

cu 5 discuri abrazive pe rulmenți cu 8 pene diamantate
pentru polizoare unghiulare

Pentru eliminarea reziduurilor 
de adezivi, baițuri, lacuri etc.

cu inserții PCD (carburi presinterizate)

 Placă completa cu 5 segmente cu cap PCD

Placă de bază, fără segmente

Segmente de rezervă pt. placa DIA-DISC

Segment cu cap PCD

Disc abraziv PCD de schimb

Segment cu cap diamantat - Granulație 30 - gri

Segment cu cap diamantat - Granulație 30 - galben

Pentru șlefuirea suprafețelor dure : beton sau șape autonivelante.

Suprafața u�lă mare e un atu al acestei plăci, făcând-o mai eficientă decât 
alte scule diamantate, în special la șlefuirea șapelor cu conținut de anhidrit 

Exercită o presiune constantă și acționează agresiv, cu 
rezultate excelente.

Discurile diamantate au o durată îndelungată de viață și pot 
fi înlocuite dacă e necesar.

Pentru îndepărtarea reziduurilor de 
adezivi, precum și a baițurilor sau  lacurilor 
de pe suprafața parchetului.

Pentru îndepărtarea reziduurilor de material 
de reparații și nivelarea șapelor.

Pentru șlefuirea avansată  și decopertarea suprafețelor 
dure, ca betonul sau șapele acoperite cu pelicule de 
protecție.
Cele 5 oale diamantate sunt sincronizate, ele 
ro�ndu-se uniform.

Pentru șlefuirea șapelor cu anhidrit, eliminarea reziduurilor de 
precipitat metalic sau adezivi,  îndepărtarea peliculelor de grunduri 
sau vopsele, pentru șlefuirea șapelor autonivelante.

Pentru șlefuirea straturilor suport din ciment, a materialului 
de de reparații sau produselor de etanșare, a peliculelor 
de precipitat, a compușilor cu anhidrit, a 
neregularităților cum ar fi urmele de 
mistrie.
Durată de viață foarte mare.

1 buc.                                            112  353  020 

1 buc.                                            112  353  010 

1 buc.                                            112  357  100 

1 buc.                                           112  391  050 

Piese de schimb

Segment diamantat complet cu piesă de fixare

(disponibile și pentru alte �puri de mașini)

Segment diamantat de rezervă

Oală diamantată Pene diamantate de rezervă                  6 buc.

Pene diamantate de rezervă                16 buc.

Inserții diamantate de rezervă               8 buc.

Cod pt. comandă                        112  353  500

Cod pt. comandă                        112  357  000 Cod pt. comandă                        112  388  000

Cod pt. comandă                        112  389  000

Cod pt. comandă                        112  388  600

Cu piesă de prindere M14

Ø 400     Granulație 25

Ø 400     Granulație 25

Ø 178          Granulație 25

Cod pt. comandă                       112  381  000

Cod pt. comandă                       112  381  100

Cod pt. comandă                       112  381  050

Cod pt. comandă                       112  391  000

Cod pt. comandă                       112  381  070

Cod pt. comandă                        112  381  080

Granulație 25                              112  388  025

 

Granulație 25                              112  389  025

 

Granulație 25                              112  388  650

 

Granulație 100                            112  389  100
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Speedtronic
columbus

SPEEDTRONIC 2200 Wați

Putere mare de șlefuire, cu reglajul turației 
de la 80 la 400 rpm 

Lucrează întotdeauna cu presiunea op�mă; înlătură resturi 
de adeziv, șlefuiește șape autonivelante și beton.
Se folosește, de asemenea, la finisarea parchetului.

Folosind greutățile suplimentare, presiunea poate fi 
ajustată corespunzător fiecărei suprafețe.

Mașina sa�sface cerințele impuse de finisarea parchetului,
ea putând fi folosită pentru șlefuirea intermediară și cea
fină a parchetului. Reglajul turației, cu variație con�nuă, face
ca finisarea să decurgă foarte eficient.

Mașina poate fi folosită cu succes și la opera�uni de curățare
și întreținere a suprafețelor.

SPEEDTRONIC 2200 poate fi demontată cu ușurință în vederea
transportului.  

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V 
Puterea motorului :                              2200 W
Diametru u�l :                   până la  Ø 430 mm
Turație :                                         80 - 400 rpm
Greutate                                                    
cu greutăți suplimentare :                       65 Kg
fără greutăți suplimentare :                    51 Kg
    
Nu include discuri pentru șlefuit. 
    
Cod pt. comandă                        112  770  000

În fotografie apare mașina SPEEDTRONIC, cu inelul de extracție 
MULTI-VAC II și extracțorul de praf JANVAC 1600-H

Placă de bază QUICK - CHANGE 
pentru SPEEDTRONIC 

Pentru fixarea segmentelor 
QUICK-CHANGE diamantate sau PCD 

Datorită formei trapezoidale, segmentele 
QUICK-CHANGE pot fi introduse ușor în 
locaș și fixate sau scoase folosind un ciocan 
din plas�c. 

(Segmentele nu sunt incluse)

Cod pt. comandă                        112  380  000

Cod pt. comandă                        112  380  100

Inel-suport pentru plăcile de bază
 
QUICK-CHANGE 

Folosit pentru a adapta plăcile de șlefuit uzuale

pentru folosirea de segmente QUICK -CHANGE 

Segmente
QUICK CHANGE
vezi pag. 29-31

sau descarcă

Scurtă trecere în revistă
Recomandări
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cu 6 sateliți, pentru 6 discuri de rașchetat sau șlefuit 

Sporește la maxim puterea mașinii de șlefuit 

- Noul platan Mul� Disc Shu�le III® poate fi folosit 
  cu 3 sau 6 sateliți
   (Mul�-Scraper folosește întotdeauna 6 sateliți)

- Sateliții au sens reversibil, turația fiind de 500 
   rpm
- Turația sateliților este de 4 ori mai mare decât 
   a platanului

Discuri satelit îmbunătățite, pe rulmenți

Pentru modelele Columbus 135,145 și 155

Cod pt. comandă                        112  360  900

Cod pt. comandă                        112  360  150

Cod pt. comandă                        112  360  100

Satelit MULTI-PAD 
pentru discuri abrazive cu Velcro

Sateliți Mul�-Disc® 
pentru Mul�-Disc Shu�le II + III
(sunt necesari 6 sateliți / platan)

Placă de fixare cu Velcro - rezervă

Disc de hâr�e abrazivă cu Velcro, Ø105mm 
pachet de 50

Granulație 40                              112  359  110

Granulație 50                              112  359  111

Granulație 80                              112  359  112

Granulație 100                           112  359  113

Granulație 120                            112  359  114

 

Disc de finisaj GITTEX plus - Velcro, Ø105mm 
pachet de 25
                 

Granulație 80                              112  359  120

Granulație 100                            112  359  121

Granulație 120                            112  359  122

Granulație 150                            112  359  123

 

Cod pt. comandă                        112  360  600

Cod pt. comandă                        112  360  650

Roți-stea, set de rezervă (12 buc.)

Satelit MULTI-STAR
pentru îndepărtarea adezivilor,
vopselelor și a altor pelicule

Cod pt. comandă                        112  360  400

Satelit MULTI-STONE
accesoriu ideal pentru șlefuirea cimentului.
elimină cu succes urmele de perie și 
resturile de material

Cod pt. comandă                        112  360  300

Satelit MULTI-DIAMOND
cu segmente diamantate, 
rașchetează și deschide porii 
suprafețelor dure.

Satelit MULTI-TITAN
cu fragmente de metal dur
pentru rașchetat suprafețe dure

Granulație 10                               112  360  200

Granulație 2                                 112  360  250

 

Disc de hâr�e abrazivă cu Velcro, Ø105mm
cu ZIRCONIU, calitate Premium 

Granulație 16          25 buc.       112  359  130

Granulație 24          25 buc.       112  359  131

Granulație 40          50 buc.       112  359  132

Granulație 60          50 buc.       112  359  133

Granulație 80          50 buc.       112  359  134

Granulație 100       50 buc.       112  359  135

Granulație 120       50 buc.       112  359  136

 

Mul�-Disc Shu�le III® 
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Mașina de frezat Colibri

NOU

O mașină de frezat foarte ușor de folosit,cu 
performanțe superioare și o greutate de doar 35 Kg !

CARACTERISTICI SPECIALE :
- deosebit de ușoară
- turație ridicată : 2600 rpm
- cuplu superior : 43 Nm
- schimbare simplă a discurilor
- ghidon pliabil
- preț accesibil
- randament înalt

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului :                              2200 W
Lațime de lucru :                                   300 mm 
Turație :                                                2600 rpm
Greutate :                                                   35 Kg
Conexiune la extractor :            Ø 50 / 76 mm

    

Cod pt. comandă                           112 979 000

Cod pt. comandă                           112 979 900

ghidonul pliabil cu două ar�culații 
ușurează transportul
cablul de 10 metri asigură o rază 
mare de acțiune

dispozi�vul de fixare rapidă nu 
necesită chei sau scule care pot 
fi pierdute

ACCESORII OPŢIONALE :
Greutate suplimentară de 10 Kg

Crește presiunea de frezare, mărind
randamentul operațiunii

DISCURI DE FREZAT :

Cod pt. comandă                           112 979 610

Disc Piranha, roz
cu performanțe deosebite în îndepartarea
adezivilor dificili, a vopselelor și resturilor
de pardoseli tex�le

Cod pt. comandă                           112 979 620

Disc universal, verde
pentru frezarea energică și uniformă a 
șapelor pe bază de ciment sau anhidrit  

Cod pt. comandă                           112 979 630

Disc special, albastru
cu grad redus de coeziune a par�culelor 
abrazive, pentru frezarea betonului 
elicopterizat  si a suprafetelor dure 

manșetă de etanșare pentru 
extracția eficientă a prafului

nivela cu bulă de aer asigură 
planeitatea frezării pe orice 
suprafață 

Cod pt. comandă                           112 979 640

Disc PCD Baracuda
cu segmente abrazive speciale, pentru 
aplicații dificile : îndepartarea adezivilor
pentru plăci ceramice, a cleiurilor sau a
vopselelor în strat gros



Mașina de frezat BS 270
Cap de șlefuit inovator, cu capacitate 
mare de dizlocare

U�lizări :
- frezarea suprafețelor neregulate
- îndepărtarea adezivilor, grundurilor și a vopselelor
- curățarea petelor de pe suprafețele de beton
- curățarea resturilor de suport de spumă 
- finisarea suprafețelor medii

Par�cularități :
- manevrare simplă datorita stabilității șasiului
- paletă largă de segmente pentru șlefuit
- ghidon cu mânere din cauciuc
- ghidonul este ajustabil pe înălțime
- sucțiune excelentă
- acces bun până la margini 

DATE TEHNICE :

Lățime de lucru :                                   270 mm 
Greutate :                                                   57 Kg
Almentare :                                                230 V 
Puterea motorului :                                2,2 kW
Turație :                                               1500 rpm
Presiunea pe disc :                            25 Kg/cm²
Furtun de aspirare :                           Ø 38 mm

    
Se livrează cu placă de bază (fără segmente)
și cablu de alimentare de 10 m

Accesorii Ø 270mm pentru BS 270

Placă pentru frezare echipaeă cu 4 segmente PCD DUO
Robustă și durabilă, cu segmente suport separate cu
protecție  specială pentru PCD. 

Placă de bază Ø 270 pentru BS 270
(se livrează cu șuruburile de fixare)

Placă de bază completă, cu 4 segmente cu capete PCD 
Dispozi�v versa�l, cu performanțe superioare în 
dizlocarea materialului. Segmentele robuste cu cap 
diamantat sunt u�le într-o mul�tudine de aplicații. 

pentru fiecare placă sunt necesare 
4 segmente

Recomandarea noastră :  segmente
cu două capete diamantate, cu 
granulație 30.

Dispozi�v foarte puternic, cu performanțe 
remarcabile în dizlocarea materialului la 
frezarea betoanelor și șapelor, dar și la 
îndepărtarea grundurilor, vopselelor 
sau reziduurilor dificile de adeziv. 

Cod pt. comandă                        112  977  000

Cod pt. comandă                         112  977  940 Cod pt. comandă                         112  977  950

Segment QUICK-CHANGE PCD 

Cod pt. comandă                         112  380  020

Set de șuruburi
pentru fixarea segmentelor  

Cod pt. comandă                           112 977 945 Cod pt. comandă                           112 977 945

Segment QUICK-CHANGE PCD DUO RH 

Cod pt. comandă                         112  985  310

Cod pt. comandă                         112  977  908

U�lizări principale :
frezarea șapelor și betoanelor, îndepărtarea 
suprafețelor de precipitat (ex. la șapele cu 
anhidrit), îndepărtarea straturilor de 
grund sau vopsea.

12 șuruburi M6 x 12 cu cap înecat
- pentru modelele anterioare -

12 șuruburi M6 x 12 cu cap înecat
- pentru modelele noi -
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Segmente
QUICK CHANGE
vezi pag. 29-31

sau descarcă

Scurtă trecere în revistă
Recomandări



Mașina de frezat BS 330

O mașină - două aplicații : 
ca mașină de frezat în câmp și mașină de frezat marginile

BS 330 e o mașină robustă de frezat care poate fi 
folosită atât la prelucrarea suprafețelor, cât și pentru 
marginile acestora.

Motorul puternic generează performanțe 
spectaculoase în prelucrarea suprafețelor mici și medii.

În plus, în cateva secunde, o putem conver�, fără scule 
auxiliare, într-o mașină de frezat marginile.

Capul de frezare poate fi ro�t în ambele sensuri, 
ajustat și blocat. As�el, fie partea stângă, fie cea 
dreaptă a mașinii pot fi folosite pentru a prelucra 
marginile, simplificând semnifica�v munca în aceste 
zone.

Mașina foloseste scule cu elemente diamantate,
de calitate demonstrată, din oferta noastră. 

DATE TEHNICE :            BS 330 - 230 V

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului :                              1500 W
Lațime de lucru :                                   330 mm
Turație :                                                  600 rpm
Greutate :                                                   65 Kg

    

Se livrează cu placă de bază (fără segmente)
și cablu de alimentare de 10m

Cod pt. comandă                        112  986  000

DATE TEHNICE :            BS 330 - 400 V

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului :                                   4 kW
Lațime de lucru :                                   330 mm
Turație :                                                1450 rpm
Greutate :                                                   75 Kg
Fișă de alimentare :                             CEE 16 A

    

Se livrează cu placă de bază (fără segmente)
și cablu de alimentare de 10m

Cod pt. comandă                        112  987  000

BS 330 - 230 V

BS 330 - 400 V

Placă de bază
QUICK-CHANGE  

Accesorii Ø 330mm pentru BS 330

Cod pt. comandă                         112  986  940

Funcționează cu 3 sau cu 
6 segmente 

Se livrează cu elementele de prindere
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Segmente
QUICK CHANGE
vezi pag. 29-31

sau descarcă

Scurtă trecere în revistă
Recomandări



Mașina de frezat BG 250

Mașină profesională pentru pregă�rea 
suporturilor din beton, șape sau asfalt,
pe suprafețe mici și medii.

Folosită la nivelarea betonului sau asfaltului, pregă�rea
pentru impregnare, vopsire sau alte tratamente, de
asemenea pentru îndepărtarea straturilor de grund,
vopsea sau adezivi vechi.

Par�cularități :
- calitate și performanțe la nivel profesional
- sistem eficient de extracție a prafului - în combinație 
  cu extractoarele JANVAC 3200, 3800 sau JANVAC 4000
- transmisia specială asigură presiunea op�mă pe suport
- fără vibrații
- nu necesită operațiuni manuale ulterioare
- acces pana la 2cm de perete și 10 cm la colțuri 

DATE TEHNICE :

Alimentare :                           400 V, 50Hz, 16A
Puterea motorului :                  5,5 kW (5½ cp)
Turație :                                               2000 rpm
Greutate :                                                 126 Kg
Diametru u�l :                                  Ø 250 mm
Gabarit : L x l x H :       1250 x 500 x 1000 mm

    
livrată cu două greutăți suplimentare
de 6 kg, fără discuri de șlefuit

Accesorii Ø 250 mm pentru BS 250 și BG 250 E

Plăci de șlefuit în stea, cu 
capete diamantate 

Placă de șlefuit PCD GOLD
cu 12 segmente PCD și 6 distanțiere
 

Albastră - cu grad înalt de coeziune,
pentru betoane moi

Verde - cu grad mediu de coeziune,
pentru diverse suprafețe dure

Roșie - cu grad redus de coeziune,
pentru suprafețe din beton dur

Neagră - cu grad foarte redus de coeziune,
pentru suprafețe din beton foarte dur

Cod pt. comandă                         112  942  100

Cod pt. comandă                         112  942  200

Cod pt. comandă                         112  942  300

Cod pt. comandă                         112  942  400

Cod pt. comandă                         112  942  500

Placă pentru frezare echipată cu 4 segmente PCD DUO
Robustă și durabilă, cu segmente suport separate cu
protecție specială pentru PCD. 

Dispozi�v foarte puternic, cu performanțe remarcabile în dizlocarea 
materialului la șlefuirea betoanelor și șapelor, dar și la îndepărtarea 
grundurilor, vopselelor, reziduurilor dificile de adeziv. 

Cod pt. comandă                           112 980 750

Segment QUICK-CHANGE PCD DUO RH 

Cod pt. comandă                           112 985 310

Cod pt. comandă                           112 980 700

Placă de bază cu 4 segmente cu capete PCD 
Echipată cu 4 segmente detașabile, cu câte
două capete PCD 

Dispozi�v versa�l, cu putere mare de dizlocare

Segment QUICK-CHANGE PCD 

Cod pt. comandă                           112 380 020

Cod pt. comandă                           112 980 755

Cod pt. comandă                        112  942  000
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Set de șuruburi 
pentru fixarea segmentelor  
12 suruburi  M 6 x 16 cu cap înecat

Segmente
QUICK CHANGE
vezi pag. 29-31

sau descarcă

Scurtă trecere în revistă
Recomandări



TRI-VARO 430 XE
Mașină de șlefuit cu cap triplu

TRI-VARO 500 XE
Mașină de șlefuit cu cap triplu

Beneficiind de reglajul vitezei între 300-980 rpm, TRI-VARO 430 XE
e mașina potrivită pentru o mare varietate de aplicații.

Această mașină puternică de șlefuit cu trei discuri are 
turație variabilă și o lățime u�lă de lucru de 510 mm fiind 
o opțiune de top pentru prelucrarea stratului suport.

Are un design ergonomic, se manevrează foarte ușor și
se comportă excelent în regim de u�lizare profesională 
intensă. 

Alimentată cu curent monofazic, mașina poate fi folosită
la orice lucrare de prega�re a stratului suport ca, de 
exemplu, șlefuirea și lustruirea betoanelor, șlefuirea și 
lustruirea parchetului.

Foarte manevrabilă, datorită formatului compact,
mașina se dis�nge prin funcțiile sale mul�ple.

Designul ergonomic, eficiența și fiabilitatea mașinii o recomandă 
pentru u�lizare profesională în regim de solicitare intensă. 

U�lizări principale :
- frezarea, șlefuirea și lustruirea tuturor �purilor de beton
- frezarea, șlefuirea și nivelarea șapelor
- curățarea resturilor de adezivi
- curățarea resturilor de grunduri și vopsele 
- șlefuirea parchetului 

U�lizări principale :
- frezarea, șlefuirea și lustruirea tuturor �purilor de beton
- frezarea, șlefuirea și nivelarea șapelor
- curățarea resturilor de adezivi
- curățarea resturilor  de grunduri și vopsele 
- șlefuirea parchetului 

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului :                              2200 W
Lațime de lucru :                                   430 mm 
Discuri de șlefuit :                      3 x  Ø 178 mm
Turație :                                        300 - 980 rpm
Greutate :                                                   88 Kg
Greutatea motorului                                55 Kg
Volumul rezervorului :                                   9 l
Cablu de alimentare :                                18m

    

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului :                              3000 W 
Lațime de lucru :                                   510 mm 
Discuri de șlefuit :                      3 x  Ø 225 mm
Turație :                                      300 - 1100 rpm
Greutate :                                                 162 Kg
Volumul rezervorului :                                 16 l
Cablu de alimentare :                                18 m

    

Pachetul de livrare conține :
- furtun de aspirare
- rezervor pentru apă
- 3 plăci de bază QUICK-CHANGE Ø 178 mm
- 3 plăci pentru accesorii cu Velcro Ø 178 mm

    

pachetul de livrare conține :
- furtun de aspirare
- rezervor pentru apă
- 3 plăci de bază QUICK-CHANGE integrate
- 3 plăci pentru accesorii cu Velcro Ø 225 mm

    

Cod pt. comandă                         112  998  800

Cod pt. comandă                         112  990  800

Cod pt. comandă                         112  990  010

Accesorii opționale

Greutate suplimentară de 22 kg
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Mașina de frezat  BS 500
4 x 4 QUATTRO

Mașina de frezat  BS 710
autopropulsată

Mașină puternică pentru prelucrarea 
eficientă a suprafețelor mari

Mașină eficientă pentru finisarea
suprafețelor 

Capetele cu ro�re în sens contrar și 
propulsia independentă fac ca mașina 
să poata fi manevrată cu ușurință de 
către un singur operator, în ciuda 
greutății și dimensiunilor sale mari

U�lizări :

- frezarea și șlefuirea suprafețelor din 
  beton sau piatră naturală
- îndepărtarea produselor de umplere, 
  a resturilor de adezivi, a peliculelor 
  protectoare groase

Caracteris�ci :

- autopropulsată - mers înainte și înapoi
- dotată cu 4 greutăți detașabile de 20 kg

 

U�lizări :

- nivelarea suprafețelor din beton sau 
   a șapelor
- îndepărtarea peliculelor, cu 
  segmente PCD

Caracteris�ci :

- dotată cu 4 discuri pentru câte 3 
  segmente
  (în total 12 segmente abrazive)
- nivel redus de zgomot
- ușor de u�lizat
- motor puternic, de 11 kW
- turație variabilă
- conexiune pentru extractoare de 
   praf
- u�lizare uscată sau umedă
- schimbare rapidă a segmentelor

Unelte pentru BS 710

Mașina trebuie echipată cu 6 

segmente pentru ro�re în sens 

orar și 6 pentru ro�re în sens 

an�orar, de același �p.

Unelte pentru BS 500 4x4 Q

Mașina trebuie echipată cu 6 

segmente pentru ro�re în sens 

orar și 6 pentru ro�re în sens 

an�orar, de același �p.

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Lățime de lucru :                                   710 mm
Greutate :                                                 646 Kg
Puterea motorului                                   15 kW
Turație :                                        385 - 600 rpm
Greutate aplicată la șlefuire :                494 Kg
Dimensiuni :                 749 x 1835 x 1321 mm
Fișă electrică :                                      CEE 63 A

    

Lățime de lucru :                                   500 mm
Greutate :                                                 375 Kg
Puterea motorului                                   11 kW
Turație :                                      300 - 1460 rpm
Dimensiuni :                 550 x 1650 x 1005 mm
Fișă electrică :                                      CEE 32 A

    

Cod pt. comandă                         112  975  000

Cod pt. comandă                         112  976  000

NOU

Segmente
QUICK CHANGE
vezi pag. 29-31

sau descarcă

Scurtă trecere în revistă
Recomandări
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Accesorii pentru seria SE/XE : TRI-VARO 430 / 500 / 650 / 760 SE + XE                      (se folosesc 3 discuri/mașină)

Placă adaptoare 
pentru discuri cu Velcro

Disc diamantat cu fixare Velcro pentru șlefuire fină  
Pentru șlefuirea fină a suprafețelor din roci naturale - de exemplu marmură
Se montează pe placă adaptoare Velcro (se folosesc 3 discuri/mașină) 

Inel diamantat cu fixare Velcro pentru lustruire  
Inel cu fragmente de diamant în substrat de rășină, cu 
fixare Velcro, pentru lustruirea - umedă sau uscată - a 
suprafețelor de beton.
Se montează pe placă adaptoare Velcro (se folosesc 3 discuri/mașină) 

Ø 178 mm-SE+XE           
pentru TRI-VARO 430 SE și XE

TRI-VARO 430                        Ø 178 mm             TRI-VARO 500/650               Ø 230 mm            TRI-VARO 430/500/650/760  
                                                                                                                                                                    Ø 81 mm                 

Ø 230 mm-SE+XE           
pentru TRI-VARO 500 SE / 650 SE și XE

Ø 335 mm-SE+XE           
pentru TRI-VARO 760 SE și XE 

Cod pt. comandă                       112  998  650 Cod pt. comandă                       112  995  350 Cod pt. comandă                       112  994  350

Granulație 50                              112  990  305

Granulație 70                              112  990  307

Granulație 120                            112  990  312

Granulație 220                            112  990  322

Granulație 400                            112  990  324

Granulație 600                            112  990  326

 

Granulație 50                              112  998  580

Granulație 100                            112  998  590

Granulație 200                            112  998  510

Granulație 400                            112  998  520

Granulație 600                            112  998  530

Granulație 800                            112  998  540

Granulație 1500                          112  998  550

Granulație 3000                          112  998  560

 

Granulație 50                              112  995  905

Granulație 100                            112  995  900

Granulație 200                            112  995  915

Granulație 400                            112  995  910

Granulație 600                            112  995  925

Granulație 800                            112  995  930

Granulație 1500                          112  995  920

Granulație 3000                          112  995  935

 

Granulație 30                               112  991  510

Granulație 50                               112  991  520

Granulație 100                             112  991 530

Granulație 200                             112  991 540

Granulație 400                            112  991  550

Granulație 600                            112  991  560

Granulație 800                             112  991 570

Granulație 1500                          112  991  580

Granulație 3000                          112  991  590

 

Granulație 50                              112  996  005

Granulație 70                              112  996  007

Granulație 120                            112  996  012

Granulație 220                            112  996  014

Granulație 400                            112  996  016

Granulație 600                            112  996  018

 Segment cu fragmente de diamant 
în substrat de rășină
pentru șlefuit betonul

se folosesc 9 
(3x3 segmente)
pentru fiecare fază

Cabluri prelungitoare                   

Cablu prelungitor
400 V, Lungime : 25 m 

Fișe CEE 16A (H07RN - F5G 2,5)

Fișe CEE 32A (H07RN - F5G 4,0)

Cod pt. comandă                       112  991  913

Cod pt. comandă                       112  991  916

Tambur profesional cu cablu 
Lungimea cablului : 25m
(3 x 2,5mm²)
Ramă din ABS; protecție termică

Cod pt. comandă                       440  009  500

Prelungitor profesional pe tambur
cu cablu de putere 
Pentru u�lizare în interior sau exterior
- Ramă din material sinte�c robust; suport stabil
- Mâner de ro�re comod
- Prize inovatoare cu sistem de blocare 
  și comutator “închis/deschis”
- Suport de oțel cu protecție din plas�c
- Siguranță termică cu protecție la 
  repornire, conform standardului VDE 0620
- Cablu H07RN-F, cu neopren

Echipament : 
1 priză CEE cu 5 poli, 16A, 400 V
2 prize cu împământare, 16A, 250V
Clasa de protecție la umezeală IPX4
Lungimea cablului : 25m

Cod pt. comandă                       440  012  000

Limitator de putere 
Cu funcție so�-start pentru mașini 
până la 3500 W
- reduce costurile
- protejează mașinile
- crește siguranța

Cod pt. comandă                          440 013 000



111

www.janser-romania.ro

29

PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT, FINISAREA SUPRAFEŢELOR  
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Segmente QUICK CHANGE

Ciocan Ø 30mm, fără recul 
Pentru a schimba cu grijă segmentele 
QUICK-CHANGE evitând deteriorarea 
acestora sau a plăcii de bază. 

Cod pt. comandă                          262 469 030

Segmente QUICK-CHANGE 
cu un cap diamantat

Segmente QUICK-CHANGE 
cu două capete diamantate

Suport de segment 
QUICK-CHANGE 
soluția pentru montajul segmentelor 
QUICK-CHANGE pe plăci fabricate de 
alți producători

GALBEN
Pentru șlefuit suprafețe moi

GALBEN
Pentru șlefuit suprafețe moi

GRI
Pentru șlefuit suprafețe medii 
și dure

GRI
Pentru șlefuit suprafețe medii 
și dure

ROȘU
Pentru șlefuit suprafețe 
foarte dure

AURIU
Pentru șlefuit suprafețe 
extrem de dure

ROȘU
Pentru șlefuit suprafețe 
foarte dure

Granulație 6                                112  999  506

Granulație 14                              112  999  514

Granulație 30                              112  999  530

Granulație 50                              112  999  550

Granulație 70                              112  999  570

Granulație 120                           112  999  520

 

Granulație 6                                112  999  306

Granulație 14                              112  999  314

Granulație 30                              112  999  330

Granulație 50                              112  999  350

Granulație 70                              112  999  370

Granulație 120                           112  999  320

 

Granulație 6                                112  999  606

Granulație 14                              112  999  614

Granulație 30                              112  999  630

Granulație 50                              112  999  650

Granulație 70                              112  999  670

Granulație 120                           112  999  620

 

Granulație 6                                112  999  406

Granulație 14                              112  999  414

Granulație 30                              112  999  430

Granulație 50                              112  999  450

Granulație 70                              112  999  470

Granulație 120                           112  999  420

 

Granulație 30                              112  999  753

Granulație 50                              112  999  755

Granulație 70                              112  999  757

Granulație 120                           112  999  758

 

Granulație 30                              112  999  853

Granulație 50                              112  999  855

Granulație 70                              112  999  857

Granulație 120                           112  999  858

 

Granulație 30                              112  999  733

Granulație 50                              112  999  735

Granulație 70                              112  999  737

Granulație 120                           112  999  738

 

Cod pt. comandă                        112  999  210

Placă de bază QUICK-CHANGE
(fără segmente)

Placă de șlefuit PCD 
cu 6 inserții PCD

Ø 178 mm          pentru TRI-VARO 430

Ø 178 mm             pentru TRI-VARO 430

Ø 230 mm     pentru TRI-VARO 500/650

Placă adaptoare 
pentru discuri cu Velcro

Inel Widia de schimb

Ø 178 mm            pentru TRI-VARO 430

Cod pt. comandă                       112  999  300

Ø 178 mm            pentru TRI-VARO 430

Cod pt. comandă                       112  998  300

Cod pt. comandă                       112  998  500

Cod pt. comandă                       112  999  900

Granulație 14                             112  998  450

Granulație 24                             112  998  460

Granulație 14                             112  998  455

Granulație 24                             112  998  465

Ø 230 mm  pentru TRI-VARO 500/650 

Inel Widia de schimb

Granulație 14                             112  995  450

Granulație 24                             112  995  460

Granulație 14                             112  995  455

Granulație 24                             112  995  465

Placă cu granule Widia cu inel Widia demontabil
Îndepărtează resturile de baițuri, lacuri, vopsele, 
adezivi sau resturi de pardoseli vechi.
Se folosește la șlefuirea pardoselilor industriale.

Accesorii pentru modelele anterioare : 
TRI-VARO 430 / 500 / 650 / 760        (se folosesc 3 discuri/mașină)

Ø 230 mm    pentru TRI-VARO 500/650 

Cod pt. comandă                       112  999  500

Ø 230 mm    pentru TRI-VARO 500/650 

Cod pt. comandă                       112  995  300

Ø 343 mm            pentru TRI-VARO 760  

Cod pt. comandă                       112  999  700

Ø 343 mm            pentru TRI-VARO 760  

Cod pt. comandă                       112  994  300



www.janser-romania.ro

111

30

MAȘINI ȘI ACCESORII PENTRU ȘLEFUIT 

PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT, FINISAREA SUPRAFEŢELOR  

Mașini de șlefuit și frezat cu sistem QUICK CHANGE

Segmente QUICK CHANGE

33
230 V

1500 W
180 mm

800 - 2400
11 Kg
10 m²

3

Pagina din catalog
Alimentare
Putere
Lățime de lucru
Turație
Greutate
Pentru suprafețe până la
Număr de segmente

20
230 V

2200 W
375 mm

800 - 400
65 Kg

150 m²
5

22
230 V

2200 W
270 mm

1500
57 Kg
80 m²

4
ro�re spre dreapta

23
230 V

1500 W
330 mm

600
65 Kg

150 m²
3 sau 6

23
400 V
4 kW

330 mm
1430
75 Kg

300 m²
3 sau 6

114 036 000

112 380 010 112 380 030 112 380 210

112 985 320 112 985 330 112 985 340 112 985 310

112 380 230 112 380 040 112 380 240 112 380 060 112 380 020

112 770 000 112 977 000 112 986 000 112 987 000

HF 180 Caddy Speedtronic BS 270 BS 330 BS 330 - 400 V

Cod de comandă Janser

foarte recomandat 

recomandat

se poate folosi

Pentru șlefuire cu presiune mare

Strat suport dur

Strat suport moale

Pentru suprafețe cu duritate redusă
(ex. șape cu ciment)

Pentru suprafețe cu duritate medie
(ex. beton)

Pentru suprafețe cu duritate mare
(betoane dure)

Pentru suprafețe cu duritate extremă
(betoane foarte dure)

Pentru rășini sinte�ce / produse de 
etanșare

Pentru nivelat neregularități ale 
șapelor

Pentru șlefuirea stratului sinterizat la
șapele cu anhidrit

Pentru șlefuirea șapelor vechi / dure
cu anhidrit

Pentru înlăturarea grundurilor / 
vopselelor

Pentru înlăturarea grundurilor, lacurilor
vopselelor

Pentru înlăturarea resturilor de adeziv
(dur)

Pentru înlăturarea resturilor de adeziv
(moale)

Pentru înlăturarea resturilor de tencu-
ieri, a altor depuneri 

Pentru înlăturarea chiturilor /  produse-
lor de etanșare

Pentru înlăturarea / frezarea șapelor

Pentru șlefuire cu presiune moderată

O pas�lă PCD
cu protecție

Ro�re spre stânga      cod pt. comandă

Ro�re spre dreapta    cod pt. comandă

Pas�lă diamantată
cu protecție

2 pas�le diamantate
cu protecție

Două pas�le PCD
cu protecție

Două pas�le PCD
cu protecție

Două pas�le PCD
fără protecție

Două pas�le PCDPCD
trapezoidal

În paginile corespunzătoare ale catalogului, sau la consultanții noștri tehnici,  veți găsi informații mai detaliate despre uneltele și mașinile noastre. Datorită diferențelor între 
condițiile din diverse șan�ere și experienței diferite a operatorilor, nu putem să oferim o rețetă validă în toate situațiile.

Scurtă trecere în revistă
Recomandări
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MAȘINI ȘI ACCESORII PENTRU ȘLEFUIT 

Mașini de șlefuit și frezat cu sistem QUICK CHANGE

BG 250 E TRI-VARO 430 XE TRI-VARO 500 XE TRI-VARO 650 XE BS 500 BS 710

24
400 V

5,5 kW
250 mm

2000
126 Kg
400 m²

4
ro�re spre dreapta

25
230 V

2200 W
430 mm

300 - 980
88 Kg

200 m²
3 x 3

25
230 V

3000 W
510 mm

300 - 1100
162 Kg
300 m²

3 x 3

26
400 V

7,5 kW
655 mm

300 - 1100
500 Kg
500 m²

3 x 3

26
400 V
11 kW

500 mm
300 - 1460

375 Kg
300 m²

4 x 3

41
400 V
15 kW

710 mm
385 - 600

646 Kg
1000 m²

4 x 3

112 942 000 112 998 800 112 990 800 112 991 800 112 976 000 112 975 000

112 380 077 112 380 070 112 380 075 112 380 090 vezi pag. 29

galben galben gri gri roșu roșu auriu

vezi pag. 29 vezi pag. 29 vezi pag. 29 vezi pag. 29 vezi pag. 29 vezi pag. 29

Segmente QUICK CHANGE

Pas�le
trapezoidale
gran. 14 / 18

Pas�le
trapezoidale
gran. 30 / 40

Pas�le
trapezoidale
gran. 60 / 80

Coroană
fragmentată

PCD

O pas�lă
diamantată
gran. 6 - 120

O pas�lă
diamantată
gran. 6 - 120

O pas�lă
diamantată

gran. 30 - 120

O pas�lă
diamantată

gran. 30 - 120

Două pas�le
diamantate

gran. 30 - 120

Două pas�le
diamantate
gran. 6 - 120

Două pas�le
diamantate
gran. 6 - 120

Acest  tabel e menit să servească drept ajutor pentru alegerea soluției potrivite, dar nu poate fi luat ca procedură strictă. In cazul în care aveți incer�tudini privind alegerea unei 
soluții vă rugăm să apelați la consultanții noștri. Acest  tabel poate fi supus modificărilor fără no�ficare prealabilă.
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Șlefuitor de mână HF 125

Șlefuitor de mână HF 150 P

Mașină compactă și puternică pentru
șlefuit până la margini 

Pentru accesul în zone dificile ca margini sau praguri

Funcționarea aproape fără praf
e garantată atunci când conectați
mașina la un extractor industrial
de praf JANVAC (furtun inclus). 

Accesorii

Accesorii / opționale

Disc de șlefuit diamantat

Disc de șlefuit diamantat
ECO

Disc de șlefuit diamantat
ECO

Disc diamantat de șlefuit
RAPTOR Ø 125

Foarte eficient datorită 
segmentelor diamantate oblice, 
cu auto-ascuțire.
Îndepărtează acoperiri dificile (vopsele acrilice, 
latex, rășini epoxidice, rășini epoxidice cu nisip, 
bitum). 

Disc cu pas�le PCD

Acest disc cu pas�le 
PCD poate fi folosit pe 
mașina HF-150 P (cu 
protecție transparentă 
împotriva prafului) și pe 
mașina HF-150 (cu protecție metalică).

Înălțimea ambelor protecții de praf e reglabilă, 
pentru o cât mai bună colectare a acestuia.

Disc PCD pentru frezat 
Randfix

Acest disc PCD foarte 
agresiv, cu inserții PCD 
proeminente ajunge până 
la profilele de îmbinare, 
praguri sau pereți

Recomandat special pentru îndepărtarea 
vopselelor, bitumului, reziduurilor, materialelor 
de umplutură și în lucrări care necesită frezare.

Disc diamantat
Disponibil în trei variante de
granulație, pentru a se adapta
op�m la materialul prelucrat.

Disc diamantat - dur

Discuri diamantate Ø 125
cu fixare Velcro

Disc din cauciuc cu
cu față Velcro

Vezi pag. 126 pentru discuri de șlefuit cu fixare Velcro

Discuri pt. lustruit Ø 125
cu fixare Velcro

Cu substrat de rășină
Pentru suprafețe din
piatră (minerale)

Disc cu capete PCD

Disc PCD pentru slefuit

Disc diamantat - mediu

Disc diamantat - fin

Disc cu capete PCD
Prevăzut cu 6 capete PCD, discul
este mult mai rezistent decât cele
diamantate obișnuite.
Folosind acest disc veți obține
suprafețe fine și uniforme.

Disc PCD pentru șlefuit
Dă rezultate foarte bune la 
îndepărtarea vopselelor, lacurilor,
grundurilor sau resturilor de bitum,
care îmbâcsesc discurile diamantate.

U�lizări principale :
-   nivelarea suprafețelor (cu extracție de praf)
-   îndepărtarea reziduurilor de adeziv (cu 
    discuri cu par�cule de diamant)
-   îndepărtarea marcajelor, în special 
    epoxidice, cu sau fără conținut de cuarț
-   îndepărtarea laptelui de ciment - la șapele 
    cu anhidrit.

Protecția poate fi demontată pentru 
acces la margini.

Se livrează cu cu�e și carcasă cu conector 
pentru extractor de praf (furtunul și discul 
nu sunt incluse).

Se livrează cu cu�e și carcasă cu conector 
pentru extractor de praf și furtun de 3.5m. 
Discul nu este inclus.

Prevăzut cu conector pentru 
extractoare de praf.

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                230 sau 120 V
Puterea motorului :                              2000 W
Turație :                                               6500 rpm
Disc de șlefuit :                                  Ø 125 mm
Greutate (fără cu�e) :                                 8 Kg
Greutate (cu cu�e) :                                  14 Kg

    

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului :                              1400 W 
Turație :                  variabilă  2100 - 7500 rpm
Disc de șlefuit :                                  Ø 125 mm
Greutate :                                                  3.6 Kg

    

Cod pt. comandă                         114  106  000

Cod pt. comandă                         114  200  000

Cod pt. comandă                        112  992  100

Cod pt. comandă                        112  992  200

Cod pt. comandă                        112  992  300

Cod pt. comandă                        112  992  400

Cod pt. comandă                        112  965  401

Cod pt. comandă                        114  101  000

Cod pt. comandă                        114  103  000Cod pt. comandă                        114  101  400

Cod pt. comandă                           112 992 600  

Cod pt. comandă                        114  101  200Cod pt. comandă                        114  101  300

Cod pt. comandă                        112  999  200

Granulație 50                              112  992  405

Granulație 70                              112  992  407

Granulație 120                            112  992  412

Granulație 220                            112  992  422

Granulație 400                            112  992  440

Granulație 600                            112  992  460

 

Granulație 50                              112  999  100

Granulație 120                            112  999  110

Granulație 220                            112  999  120

Granulație 400                            112  999  130

Granulație 600                            112  999  135

Granulație 800                            112  999  140

Granulație 1800                          112  999  150

Granulație 3500                          112  999  160

Granulație 8500                          112  999  170

 

Disc diamantat ECO
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Șlefuitor de mână 
HF 180 Caddy

Șlefuitor de mână 
MULTI-MASTER FMM 350QSL

Soluția pentru șlefuit și lustruit
muchii, colțuri, trepte sau zone
greu accesibile.

Accesorii pentru HF 180 Caddy :

Tijele cu role se pot ex�nde și fixa
până la înălțimea de 22 cm cu ajutorul 
blocatoarelor rapide, fără a fi nevoie 
de nicio unealtă suplimentară.

O nivelă cu bulă de aer montată pe 
placa de ghidaj ajută ca întotdeauna 
CADDY să lucreze perfect orizontal.

Se livrează cu cu�e și carcasă cu conector 
pentru extractor de praf, �je cu role și placă 
de ghidaj QUICK-CHANGE cu nivelă (plăcile de 
șlefuit și segmentele nu sunt incluse).

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Placă de șlefuit HM
(triunghiulară)
Cu strat de carburi
metalice pe ambele
fețe.

Plăci de șlefuit 
neperforate

(pachet 2 buc.)

Mul�-Master FMM 350 QSL
Quick-Start

Hâr�e de lustruit 
diamantată 
cu fixare Velcro
(triunghiulară)

Hâr�e de șlefuit 
diamantată 
cu fixare Velcro
(triunghiulară)

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului :                                 1.5kW 
Turație :                  variabilă :  800 - 2400 rpm
Lățime de lucru :                                   180 mm
Greutate :                                             cca.11 Kg

    

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului :                                 350 W 
Frecvența oscilațiilor :     10.000-19.500 /min   
Greutate :                                                  1.4 Kg
Lungimea cablului :                                      5 m

    

Cod pt. comandă                         114  036  000

Cod pt. comandă                       112  998  300

Cod pt. comandă                       444  200  001

Cod pt. comandă                       444  302  000

Cod pt. comandă                       444  211  000

Ø 178 mm            

Placă adaptoare 
pentru discuri 
cu Velcro

Vezi pag. 121 / 122 pentru discuri 
de șlefuit Ø 178

QUICK CHANGE
Placă de bază
Ø 178 mm 

QUICK CHANGE
Segmente
Granulație
50, 70, 120

vezi pag. 29

Trusa conține :
1 spatulă 
1 placă de șlefuit neperforată
3 rezerve de șlefuit pt. fiecare granulație:
   60 / 80 / 120 / 180
1 pânză HSS semicirculară
1 pânză de fierăstrău E-Cut long life (65mm)
1 pânză de fierăstrău E-Cut (44mm)
1 cu�e de transport 

Granulație 400                            444  372  040

Granulație 600                            444  372  060

Granulație 1800                          444  372  180

Granulație 3500                          444  372  350

 

Granulație 46                              444  371  046

Granulație 50                              444  371  050

Granulație 70                             444  371  070

Granulație 120                            444  371  120

Granulație 220                            444  371  220

Granulație 400                            444  371  400

Granulație 600                            444  371  600

 

Sistemul inovator de prindere Starlock permite schimbarea 
sculelor  în  3 secunde.  Prinderea perfectă asigură   un 
randament maxim de transmitere a puterii. Rezultatul : 
progres în orice aplicație.

Noul standard pentru uneltele 
electrice oscilante de mână
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Extractor de praf JANVAC 1600-H-POWER

Caracteris�ci ale noului Janvac 1600-H-POWER :
-  furtun nou, de 5m, elas�c
-  motor de 1450W cu sucțiune mai bună (3100mm H O)2

- admisie și evacuare reproiectate pentru o circulație mai
   bună a aerului
-  cuplaj cu baionetă pentru furtun
-  suport ranforsat pentru filtrul HEPA
-  sistem nou de prindere pentru sacul de praf
-  sac nou de praf, din material sinte�c
-  etanșare mai bună a containerului de praf

Caracteris�cile mașinilor JANVAC :
-  filtre mul�-tub cu autocurățare, protejate cu Teflon
-  filtru principal de categorie M conform BIA *
-  microfiltru de categorie H14 conform BIA
-  sucțiune (presiune nega�vă) puternică și constantă
-  autocurățare a filtrului în �mpul funcționării
-  nivel scăzut de zgomot
-  conector suplimentar pentru mașinile cu pornire automată
-  rama șasiului echipată cu roți mari 

Extractoarele de praf sunt recomandate pentru a elimina praful
rezultat din șlefuire, pentru a curăța zonele de lucru și echipamentele
cum ar fi mașini de șlefuit sau șlefuitoare manuale.

*BIA - Ins�tutul german pentru sănătatea muncii
  norma M : expunere la praf de lemn intre 0.1 si 1 mg/m³
  norma H : expunere la par�cule carcinogene / patogene
  sub 0.1 mg/m³

ACCESORII STANDARD :
furtun de aspirare gri 5m, Ø 38 mm, talpă pe 
role pentru podele - 45 cm, tub de aspirare, 
duză pentru muchii

DATE TEHNICE : vezi pag. 35

Pentru a conver� un aparat Janvac 1600 la
noul Janvac 1600 POWER, vă rugăm contactați
reprezentantul dvs. Janser.

Accesorii suplimentare pt. 1600/2400

Accesorii pt. Janvac 1600-H-Power FURTUNURI pentru Janvac 1600-H-Power

FURTUNURI pentru modelele Janvac 1600-H (versiunea precedentă)

ACCESORII pentru toate modelele Janvac 1600-H 

Duză conică pt. cavități, 40 mm

Filtru mul�-tub

Filtru HEPA

Sac de filtrare din material sinte�c furtun de aspirare gri 5m, Ø 38, cu conectori

furtun de aspirare gri 5m, Ø 38, cu conectori

furtun de aspirare gri Ø 38, superelas�c / metru

adaptor Ø 25 - Ø 38

furtun de aspirare negru 4m, an�sta�c, 
cu conectori

Cod pt. comandă                           115 095 200

Talpă cu perii pentru podele

Cod pt. comandă                           115 030 005

Perii de schimb - pereche

Cod pt. comandă                           115 030 505

Talpă pentru podele - 45 cm, cu lamele de
cauciuc 

Cod pt. comandă                           115 030 003

Cod pt. comandă                           115 030 015

Cod pt. comandă                        785  000  021

Cod pt. comandă                        115  095  008

Cod pt. comandă                        115  095  008

Cod pt. comandă                           115 095 260 Cod pt. comandă                           115 095 280

Cod pt. comandă                           115 095 110

Cod pt. comandă                           115 095 255

Cod pt. comandă                           114 130 011

Cod pt. comandă                           115 095 251

Cod pt. comandă                           115 095 010

Cod pt. comandă                           113 720 062

Cod pt. comandă                           113 720 062

Cod pt. comandă                           115 095 270

versiunea îmbunătățită a modelului de succes Janvac 1600-H

Lamele de schimb - pereche

conector cu baionetă pt. cuplare la container

conector pt. cuplare la container

conector pt. cuplare la tubul metalic

conector pt. cuplare la tubul metalic
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Extractor de praf JANVAC 2400-H-POWER
Extractor puternic cu filtre mul�-tub cu suprafață mare

U�l în spațiile comerciale și industriale pentru 
îndepărtarea prafului cu potențial patogen.

Prevăzut cu cu :
-   Cadru de protecție pentru transport sigur
-    Șasiu cu roți mari

ACCESORII STANDARD :
furtun de aspirare de 5m, Ø 38 mm, talpă pe role
pentru podele - 45 cm, tub de aspirare, duză 
pentru muchii

Cod pt. comandă                           115 096 800 Cod pt. comandă                           115 096 700

Accesorii pt. Janvac 2400

Saci din plas�c, set de 50

Cod pt. comandă                           115 096 600

disponibil în două versiuni

Versiunea Longopack Versiunea cu container

Pentru furtunuri, tălpi și 
alte accesorii, vezi pag. 34

Alimentare

Puterea motorului

Număr de motoare

Nivel de zgomot la 1m

Debit maxim de aer

Diametrul interior al furtunului

Lungimea furtunului

Capacitatea rezervorului

Capacitatea sacului

Clasa de filtrare a microfltrului

Suprafața filtrului principal

Tipul filtrului

Eficiența microfiltrului

Înălțime

Dimensiunile bazei

Greutate

DATE 
TEHNICE

230 V

1.450 W

1 X 1.450W 

< 70 dB (A)

194 m³/h

38 mm

5,0 m

16 litri

14 litri

H, conform standardului

EN 60335-2-69*

8.000 cm²

mul�-tub, cu  teflon

99.995 %

795 mm

425 x 425 mm

15 kg

JANVAC
1600-H-POWER

230 V

1.450W 

1 X 1.100 W 

< 70 dB (A)

194 m³/h

38 mm

4,0 m

22 litri

14 litri

H, conform standardului

EN 60335-2-69*

14.000 cm²

mul�-tub, cu teflon

99.995 %

1.140 mm

510 x 575 mm

30 kg

JANVAC
2400-H-POWER

230 V

2.400 W 

2 X 1.200 W 

< 70 dB (A)

238 m³/h

50 mm

5,0 m

43 litri

28 litri

H, conform standardului

EN 60335-2-69*

18.650 cm²

mul�-tub, cu teflon

99.995 %

1.320 mm

620 x 655 mm

48 kg

JANVAC
3200

230 V

3.300 W 

3 X 1.100 W 

< 70 dB (A)

300 m³/h

50 mm

5,0 m

40 litri

-

H, conform standardului

EN 60335-2-69*

18.650 cm²

mul�-tub, cu teflon

99.995 %

1.495 / 1765 mm

715 x 800 mm

65 kg

JANVAC
3800

230 V

3.300 W 

3 X 1.100 W 

< 70 dB (A)

300 m³/h

50 mm

5,0 m

120 litri

-

H, conform standardului

EN 60335-2-69*

18.650 cm²

mul�-tub, cu teflon

99.995 %

1.600 mm

820 x 1000 mm

59 kg

JANVAC
4000-S

230 V

1.450 W 

1 X 1.450 W 

< 70 dB (A)

194 m³/h

38 mm

5,0 m

28 litri

-

H, conform standardului

EN 60335-2-69*/TRGS 519

8.000 cm²

mul�-tub, cu teflon

99.995 %

795 mm

425 x 425 mm

15 kg

JANVAC
1600-H-A

Extractor de praf JANVAC 3200
Extractorul care elimină can�tăți mari de 
praf fin cu potențial patogen

Extractorul respectă cele mai stricte reglementări 
pentru u�lizare în industrie și construcții

CARACTERISTICI SPECIALE :

- Filtru HEPA (BIA H14 - filtrează 

  99.997% din par�culele de până

  la 0.3μm

- șasiu cu roți mari

- ușor de transportat

- protecție electrosta�că

Recomandat pentru a fi conectat la mașini mari de 
șlefuit (de exemplu TRI VARO 430),
la șlefuirea șapelor, betonului, pardoselilor din 
lemn și pentru curățarea suprafețelor mari. 

Se livrează cu :
furtun de aspirare Ø 50 mm - 5 metri lungime, 
tub de aspirare, talpă pe role pentru podele - 
50 cm,  duză pentru muchii, perie rotundă, set 
an�sta�c

Cod pt. comandă                          115 097 000

Furtun de aspirare de rezervă Ø 50 mm - 5 
metri lungime, complet, cu conectori

Cod pt. comandă                          115 097 015

Cod pt. comandă                          115 097 006

Talpă cu perie, pentru podele

Lamele de cauciuc - rezervă (pereche)

Cod pt. comandă                          115 097 070

Perii de rezervă (pereche)

Cod pt. comandă                          115 067 068

Accesorii pt. Janvac 3200

NOU
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Extractor de praf JANVAC 4000 S

Extractor de praf JANVAC 3800 

ACCESORII STANDARD :
Tub de aspirare, furtun de aspirare, talpă pe role,
duză pentru muchii, perie rotundă, duză rotundă,
extensie

ACCESORII OPŢIONALE :
Furtun de aspirare Ø 90 mm, 5 metri lungime cu,
cuplare la recipientul de colectare.

Recipient de 120 l pe role (poate fi u�lizat și pentru
modelul anterior - Janvac 4000)

Furtun de aspirare de rezervă Ø 50 mm - 5 metri 
lungime, complet, cu conectori

Cod pt. comandă                        115  094  600

Cod pt. comandă                        115  097  700

Cod pt. comandă                        115  097  750

Cod pt. comandă                        115  097  720

Cod pt. comandă                        115  094  150

Cod pt. comandă                        115  094  240

Cod pt. comandă                        115  094  442

Soluție versa�lă pentru industrie și construcții, unde 
can�tăți mari de praf fin pot fi colectate direct în
recipientul de colectare de 200 de litri.

CARACTERISTICI SPECIALE :

- Filtru mul�-tub cu autocurățare, cu înveliș din Teflon (Clasa BIA C; 

  clasa de filtrare a prafului BIA M)

- sucțiune puternică și constantă

- autocurățare a filtrului în �mpul  funcționării

- Filtru HEPA (BIA H14) - filtrează  99.997% din par�culele de până

  la 0.3μm

- colectare în sac de plas�c

- design robust al șasiului

CARACTERISTICI SPECIALE :

- Putere mare de aspirare asigurată de cele trei motoare de 

  câte 1100 W

- Filtru mul�-tub cu autocurățare, cu înveliș din Teflon 

  (Clasa BIA C; clasa de filtrare a prafului : BIA M

- efect ciclon

- autocurățare a filtrului în �mpul funcționării

- Filtru HEPA (BIA H14) - filtrează 99.997% din par�culele de 

  până la 0.3μm

- protejat electrosta�c

- poate aspira praf de ciment sau praf de lemn

- conteinerul colector poate fi golit în �mpul funcționării

- design robust al șasiului

- sistem telescopic pentru facilitarea transportului in 

  vehicule cu înălțime mică

Janvac 3800 
cu kit opțional
Longopac

Kitul Longopac e disponibil ca accesoriu și poate fi montat 
rapid și simplu pe extractor.
Golirea se face fără dispersarea prafului.
Recomandat pentru construcții, pentru firmele de închirieri, 
pentru aplicații în care se generează can�tăți mari de praf fin, 
cu potențial patogen.

Extractor Heavy Duty din clasa H pentru can�tăți 
mari de praf fin, care poate fi colectat în container
sau direct în saci Longopac.

Se livrează cu container de 40 l

Kit Longopac

Saci de schimb Longopac 4 X 22m
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Janvac 1600 H-A sa�sface cele mai înalte exigențe privind eliminarea azbestului.

Caracteris�ci speciale :
-  poate fi folosit pentru curățarea uneltelor 
-  ușor de transportat
-  filtru HEPA clasa H, conform BIA 
   (filtrează 99,995 % din par�culele peste 3 μm)
-  conform cu norma TRGS 519   
-  prevăzut cu sac special etanș pentru azbest
-  conector special pentru rezervor
-  motor cu pornire controlată (so�-start)
-  an�sta�c

  

Azbestul este un material periculos care trebuie eliminat cu maximă precauție.
Extractorul de praf este echipat cu un tub an�sta�c, un conector special pentru
rezervor și alte elemente construc�ve de siguranță.
Este inu�l să vă puneți în pericol sănătatea folosind soluții improvizate pentru 
eliminarea deșeurilor de azbest. 

Janvac 1600 H-A poate fi folosit, de asemenea, la eliminarea altor deșeuri periculoase ca praful 
de cuarț. Materialul colectat se strânge într-un sac tex�l care poate fi scos cu ușurință și 
depozitat fără pierderi de praf. Janvac 1600 H-A e dotat cu filtre mul�-tub cu strat de Teflon și o
supapă de șoc care facilitează curățarea filtrelor în �mpul funcționării.

Alarma integrată semnalează necesitatea curățării filtrelor.
Filtrele pot fi curățate eficient prin metoda jet-pulse (cu supapa de șoc).
Echipată cu filtre tubulare fine și microfiltru (HEPA) mașina se încadrează 
în clasa H de filtrare, conform normelor europene (DIN EN 60335-2-69) și
reglementărilor suplimentare pentru extragerea azbestului : (TRGS 519).

Permite mascarea 
completă a ușii, pentru 
protecție maximă

Cu deschidere până la 
podea, permite accesul 
cu echipamente pe roți

Folie din plas�c
4 x 5 m
grosime 0,1 mm

Pachet de 5 buc., preț/buc.

Dimensiuni : 2150 x 1120 m

Deschidere : 1850 x 500 mm

Pachet de 5 buc.                      preț / buc.

Dimensiuni : 2200 x 1120 m

Deschidere : 1900 x 680 mm

Pachet de 5 buc.                      preț / buc.
Fermoar autoadeziv 2m

Pachet de 5 buc.                      preț / buc.

Cod pt. comandă                         115  095  700 Cod pt. comandă                         115  095  710

Sac special pentru azbest
Pachet de 5 buc.                            preț / bucată

JANVAC 1600 H-A se livrează cu
- furtun de aspirare (negru), Ø 38 mm,  4 m lungime
- tub de aspirare
- talpă pentru podea, pe role, 45cm
- duză pentru muchii

 

Cod pt. comandă                         115  092 730

Cod pt. comandă                         115  092 710 Cod pt. comandă                         115  092 720 Cod pt. comandă                         115  092 740

Extractor pentru praful cu conținut de azbest, JANVAC 1600 H-A

Ușă an�praf cu 
deschidere în U

Ușă an�praf cu 
deschidere în L

Folie de 
protecție 

cer�ficat

EN 60335-2-69

TRGS 519
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Aspiratoare industriale JANVAC  - Seria LP
Mașini alimentate cu curent monofazic, recomandate pentru u�lizarea în aplicații sau situații în care trebuie îndepartate can�tăți însemnate de praf. 
Filtrele de clasa H ale seriei LP și sistemul integral automa�zat de curățare a filtrelor sunt elementele-cheie.

Eliminarea materialului aspirat se face mai ușor datorită sistemului de colectare în saci de plas�c, care după ce au fost sigilați nu vor mai contamina 
mediul în �mpul evacuării de pe șan�er și vor mări siguranța operatorului.

CURĂŢAREA AUTOMATĂ A FILTRELOR

Curățarea automată, prin vibrația canalelor filtrelor, menține debitul 

constant al mașinii, păstrând parametrii op�mi de lucru ai filtrelor 

fără interven�a operatorului și fără a întrerupe lucrul. Aceste aparate 

sunt concepute pentru a sa�sface nevoia de aspirare con�nuă, fiind 

recomandate în special pentru a fi cuplate la mașini cu u�lizare 

îndelungată.

SISTEMUL DE FILTRARE

Partea exterioară a sistemului este fabricată din material conduc�v 
pentru a facilita descărcarea sarcinilor electrosta�ce generate în �mpul 
aspirării. 
Partea interioară conține un filtru HEPA  capabil să rețină 99,995% din 
par�culele peste 0,3 μ, asigurând un mediu de lucru mai sigur, fără praf.
Filtrele sunt amplasate în cilindri din oțel inoxidabil care servesc drept 
protecție impotriva acțiunii materialelor corozive sau abrazive care ar 
putea fi absorbite în �mpul lucrului.

NOU NOU

SISTEMUL LONGOPAC®

Foloșeste un sac con�nuu din plas�c foarte rezistent, lung de 22 de metri, 
amplasat sub pâlnia de evacuare a mașinii. Caracteris�ca principală a 
sistemului este că volumul și greutatea materialului aspirat vor determina 
dimensiunile sacului, care va fi sigilat, transportat și aruncat cu usurință, 
fără a contamina mediul. Se evită as�el contactul direct cu materialul 
evacuat, spre deosebire de sistemul cu container, unde praful dispersat în 
�mpul evacuării poate fi inhalat de operator.

Janvac 340 LP Janvac 510 LP
cu două motoare cu trei motoare

Cod pt. comandă                           115 021 100 Cod pt. comandă                           115 022 100

Accesorii standard :
- furtun de aspirare 5m, Ø 38 mm, 
   cu conectori 
- tub de aspirare Ø 38 mm
- talpă pentru podea, pe role, 45cm
- duză pentru muchii
- 1 sac  Longopac - 22m

 

Accesorii standard :
- furtun de aspirare 5m, Ø 50 mm, 
   cu conectori 
- tub de aspirare Ø 50 mm
- talpă pentru podea, pe role, 45cm
- duză pentru muchii
- 1 sac  Longopac - 22m

 

Furtun de aspirare de rezervă Ø 38 mm - 5 
cu conectori

Cod pt. comandă                          115 021 030

Furtun de aspirare de rezervă Ø 50 mm - 5 
cu conectori

Cod pt. comandă                          115 022 030

Cod pt. comandă                          115 030 005

Talpă cu perie, pentru podele

Cod pt. comandă                          115 097 006

Talpă cu perie, pentru podele

Lamele de cauciuc - rezervă (pereche)

Cod pt. comandă                          115 030 015

Lamele de cauciuc - rezervă (pereche)

Cod pt. comandă                          115 097 070

Perii de rezervă (pereche)

Cod pt. comandă                          115 030 505

Perii de rezervă (pereche)

Cod pt. comandă                          115 067 068

Accesorii Accesorii 

230 V

2.400 W

2 

340 m³/h

240 mBar

Longopac

38 mm

5,0 m

H 14

65 x 55 x 145 cm

49 kg

JANVAC
340 LP

Alimentare

Putere totală

Număr de motoare

Debit maxim de aer

Depresiune (sucțiune)

Sistem de colectare

Diametrul interior al furtunului

Lungimea furtunului

Clasa de filtrare a microfltrului

Dimensiuni 

Greutate

DATE 
TEHNICE

230 V

3.600 W 

3 

510 m³/h

240 mBar

Longopac

38 mm

5,0 m

H 14

73 x 60 x 157 cm

83 kg

JANVAC
510 LP

Accesorii 

Cod pt. comandă                           115 097 720

Saci Longopac cu�e cu 4 X 22m

Cod pt. comandă                           115 021 010

Filtru HEPA pentru modelul 340 LP

Cod pt. comandă                           115 022 010

Filtru HEPA pentru modelul 510 LP



Separatorul JANVAC

Separatorul JANVAC poate fi u�lizat în oricare din spațiile unde se lucrează cu extractoare de praf.

Conectat la o mașină de șlefuit, fierăstrău, șlefuitor portabil sau pur și simplu cu o talpă pentru podele 
montată pe un furtun, separatorul JANVAC mărește semnifica�v volumul aspirat.

Eficiența procesului de separare face ca doar par�culele fine de praf să ajungă la extractor. As�el se 
economisește �mp și se protejează sistemul de filtrare al extractorului. 

CARACTERISTICI SPECIALE :

- calitate JANVAC testată și dovedită

- poate fi folosit cu sau fără sac de praf

- conectori standard pentru extractoarele JANVAC

- separator cu ciclon integrat

- volum de aspirare mărit semnifica�v, pentru a prelungi 

  durata de folosire a filtrelor extractoarelor

- se poate conecta la toate modelele uzuale de extractoare 

  de praf

- ușor de u�lizat

Pachetul de livrare include separatorul JANVAC,
1 furtun de 3,5 m dotat cu cuplaje
1 sac de praf de 50 l cu cablu de prindere
1 tub de carton
1 cot adaptor la 90˚
împamântare - standard

Sac de praf pentru separatorul JANVAC
din plas�c, 50 l, inclusiv fixare

Furtun bifurcat

Permite conectarea a două extractoare 
de praf la același separator, pentru a mări 
puterea de aspirare.

Accesoriu op�onal : 

DATE TEHNICE :

Dimensiuni :                             79 x 43 x 43 cm
Greutate :                                            doar 9 Kg
Conector intrare :                               Ø 50 mm
Volum :                                                           50 l
Lungimea furtunului :                               3,5 m
inclusiv cuplajele

    

Cod pt. comandă                         115  101  000

Cod pt. comandă                         115  101  010

Cod pt. comandă                         115  101  200
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ASPIRAREA PRAFULUI 

Separator JANSER Cyclon
2 aplicații  - 1 dispozitiv

Un separator pentru pregătirea stratului suport,care poate fi folosit 
   ca stație de mixare :
- poate fi atașat la extractorul de praf cu un conector de 50mm
- veți economisi, astfel, spațiu în mașină

DATE TEHNICE :

Dimensiuni :         96 x 46 x 60mm
Greutate :                               14 Kg
Conexiuni :                            50mm
Lungimea furtunului, 
cu conectori :                         3,5m
Capacitate :                                75l

    

promovat de 

“BG BAU”

asocia�a germana a

profesionis�lor din 

construc�i

Capac cu ciclon compatibil cu stațiile de mixare 
PROFI existente (pentru găleata de 75l)

Ciclon cu inel de etanșare și accesorii de montaj

Cod pt. comandă                           115 102 000

Cod pt. comandă                           115 102 100

Cod pt. comandă                           115 102 010

PACHET DE LIVRARE : 
Separator JANSER cu șasiu cu roată pivotantă
găleată de 75l, capac cu ciclon, furtun de 3,5m
cu conectori

Pentru utilizare ca stațe 
de mixare, vezi pag. 57

NOU
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Mașină de șanfrenat HFS
Mașină profesională versa�lă pentru rec�ficarea
șanțurilor și crăpăturilor adânci de până la 30 mm

- viteză variabilă
- conexiune la extractorul de praf 

Cod pt. comandă                         114  130  000

Cod pt. comandă                           114 094 000

Cod pt. comandă                           114 094 300

Cod pt. comandă                           114 094 370

Cod pt. comandă                           114 094 350

Cod pt. comandă                         114  100  001

Se livrează cu cu�e, furtun Ø 27 mm, lung de 3,5 

m și disc diamantat de 2,4 mm. 

Alimentare :                                               230 V 
Puterea motorului :                              1400 W
Turație :                                   2100 - 7500 rpm
Diametrul discului :                             125 mm
Greutate :                                                 2.5 Kg

    

Alimentare :                                               230 V 
Puterea motorului :                                2,4 kW
Turație :                                               8500 rpm
Diametrul discului :                             180 mm
Adâncime de tăiere :                   max. 50 mm

Conexiune pentru extractor de praf : 50 /76 mm

    

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Disc diamantat 2,4 mm

Fierăstrău pentru parchet
Cu noul Fierastrău pentru parchet, dotat cu motorul puternic 
de 2400W și p  des�nate special acestui scop, tăierea ânze
con�nuă a parchetului se transformă dintr-un obstacol, într-o 
ac�vitate ergonomică și avantajoasă.

Aplicabilitate :

Tăierea parchetului și a altor pardoseli din lemn în vedere 
decopertării cu alte mașini.

Tăierea de canale sau rec�ficarea crăpăturilor în șape sau 
betoane. 

Se livrează cu :

- pânză standard pentru lemn
- cheie pentru schimbarea pânzelor și
   montarea ghidajului de direcție
- derulator de cablu

CARACTERISTICI SPECIALE
- operare din picioare
- manevrare ușoară
- viteză mare de tăiere
- sucțiune foarte bună

Pânză standard cu 24 de dinți, Ø 180mm  

Pânză cu 8 de dinți PCD, Ø 180mm 

Pânză cu 8 de dinți PCD, Ø 205mm 

Are 24 de dinți și este deosebit de subțire. Acest 
lucru mărește viteza de tăiere, datorită faptului că 
rezistența parchetului e mai mică. Această pânză 
este numai pentru lemn; trebuie să țineți seama 
de faptul că ea nu taie stratul suport mineral, ci doar 
lemnul. De aceea, adâncimea de tăiere trebuie reglată 
cu atenție, as�el încât pânza să nu ajungă niciodată în 
suportul mineral.

Adâncimea de tăiere : 35 mm

Are 8 dinți cu PCD, care suportă contactul ocazional 
cu stratul suport mineral, dar nu poate fi folosită 
pentru a tăia materiale minerale. Viteza de lucru 
este puțin mai mică decât ce a pânzei standard.

Poate fi folosită pentru a tăia materiale minerale ca 
betoane sau șape. Adâncimea de tăiere este de până 
la 50 mm.
Se folosește pentru tăierea de canale sau rec�ficarea 
crăpăturilor.

MAȘINI SPECIALE
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MAȘINI ȘI ACCESORII PENTRU ȘLEFUIT 

Mașină de frezat pentru beton, SM 320

“Soluția ideală pentru lucrări dificile”

Pentru tăierea, îndepărtarea sau frezarea betonului
în lucrările de renovare

Pentru nivelarea proeminențelor și adânciturilor
Straturile groase de produse de umplere pot fi
perforate de la distanță înainte de îndepărtare, 
folosind Ride-On Stripper în combinație cu SM 320

Parchetul lipit pe suport poate fi pretăiat și 
apoi îndepărtat cu Ride-On sau STRATO-MOBIL.

CARACTERISTICI SPECIALE :
- acționare hidraulică, turație reglabilă con�nuu,
  deplasare înainte și înapoi
- adâncime de tăiere reglabilă până la 12 mm, în
   funcție de suprafața și specificul lucrării
-  conexiune la JANVAC 3200 / 4000 pentru exploatare
   aproape fără praf

Alimentare :                                               400 V
Puterea motorului :                                 11 kW 
Lățime de lucru :                                   320 mm 
Greutate :                                                 330 Kg
Fișă electrică :                                      CEE 32 A

    

disponibilă și în varianta de 15 kW

    

Se livreaza fără lame

Mașina poate fi echipată
cu până la 24 de discuri 
tăietoare diamantate :

Disc diamantat
250 mm

Disc HM - fierăstrău circular
40 de dinți

Disc HM - fierăstrău circular
24 de dinți

DATE TEHNICE :

Cod pt. comandă                         114  096  000

Cod pt. comandă                         114  096  300

Cod pt. comandă                         114  096  100

Cod pt. comandă                         114  096  200

SPECIFICAŢII TEHNICE

1. Panoul electric de

     comandă a motorului și

     transmisiei e dotat cu

     buton de oprire de urgență

2. Reglare con�nuă a turației la

     mersul înainte sau înapoi

3. Tamburul este controlat

     cu o singură manetă

4. Adâncimea de lucru este

    ajustabilă în funcție de operațiune

5.  Diferențial inovator - asigură 

     menținerea constantă a direcției

     de frezare și manevrarea fără 

     efort în spații înguste

6.  Unitate hidraulică de 

     acționare perfect etanșă

7.  Cablu de siguranță: sporește 

      confortul și securitatea 

      în u�lizare

8.  Conexiune pentru extractor de 

     praf : sistem aproape fără praf 
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MAȘINI PENTRU DECOPERTAT PARDOSELI 

Mașină de decopertat, Power Stripper

Dispozi�v pneuma�c cu daltă Scrap’air

Proiectată pentru solicitări intense în regim de u�lizare con�nuă 

Se livrează cu mâner ajustabil,
2 lame de rezervă si protecție pentru lame
Cu�e de transport - disponibilă ca extraopțiune  

Piese de schimb / Accesorii  

Lamă 210 x 60 x 1 mm

Lamă 210 x 130 x 1 mm

Cu�e de transport                     111  090 200

Roți                                               111  095  900

Accesorii  opționale : 

Lamă zimțată, de 20 cm
Pentru curățarea adezivilor elas�ci

Piese de schimb / Accesorii  

Lamă 150 x 60 x 1 mm

Lamă 235 x 60 x 1 mm

Mâner detașabil

Daltă înclinată - delta, 12 cm  

Furtun pentru aer comprimat, Ø10 mm / 25 m 

Lamă din oțel arc, de 20 cm

Lamă zimțată
210 x 60 x 1.5 mm

Versiunea de 119 cm se livrează cu :

Cu�e de transport, mâner lateral, pompiță 
cu 250ml ulei pt. mecanisme, două dălți de 
rezervă și echipament de protecție pentru 
mâini și urechi.

 

Versiunea de 53 cm se livrează cu aceleași
accesorii ca și cea lungă.

 

Se livrează cu cu�e de transport și 2 lame de 
rezervă; mânerul lung este disponibil ca 
extraopțiune

 

Pentru lucrul în spații restrânse

Recomandată pentru curățarea resturilor 
de spumă, sau de adezivi de pe trepte sau 
pereți.

Mașina folosește o lamă fexibilă
montată într-un locaș cu amor�zor
de vibrații. Este prevazută și cu un 
comutator pentru funcționare con�nuă. 

 

Lamă zimțată
- dizlocă pardoselile pe suport de pâslă / tex�l
- muchia zimțată secționează fibrele
- stratul de Teflon nu lasă adezivul să se acumuleze pe lamă

 

CARACTERISTICI IMPORTANTE :

- motor original FLEX - 2000 W (3 cp)
- rulmenți supradimensionați pentru
  o durată de viață ex�nsă
- mâner ajustabil pentru a se adapta
  înălțimii oricărui u�lizator
- mâner T disponibil ca opțiune
- componente mecanice izolate
  etanș pentru a se elimina pătrunderea
  adezivului în sistemul lamei sau în
  rulmenți
- pernă amor�zoare tapițată, montată
  pe mâner pentru a permite apăsarea
  cu greutatea corpului

Îndepărtează cu ușurință dalele din PVC, linoleum, parchet,
laminate, mochetă, plăci de gresie, resturi de adezivi etc.

Vezi pag. 100 pentru compresoare compa�bile

Mașină de decopertat 
Compact Stripper

Cod pt. comandă                         111  080  001

Cod pt. comandă                         111  080  002

Cod pt. comandă                         111  095  400

Cod pt. comandă                         111  095  000

Cod pt. comandă                          111 085 230

Cod pt. comandă                          111 085 240

Cod pt. comandă                          111 085 220

Cod pt. comandă                          111 085 220

Cod pt. comandă                         111  102  165

Cod pt. comandă                         111  103  250

Cod pt. comandă                         111  112  010

Cod pt. comandă                           111 085 000

Cod pt. comandă                           111 085 500

230 V                                            111  112  000

Toc din piele                                 111  920  000

Mâner T                                        111  095  079

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului                                 2000 W
Lățime de lucru :                                   210 mm
Greutate :                                                14.4 Kg

Alimentare :                             230 V sau 120 V
Puterea motorului                                   700 W
Lățime de lucru :                                   150 mm
sau                                                           235 mm
Greutate :                                                  3.5 Kg

Presiunea de lucru                                  6.8 bar
Consum de aer :                               280 l / min
Frecvența loviturilor :                      2950 / min
Puterea loviturii :                                    30 Joul
Greutate :                                                  5,3 Kg

NOU
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MAȘINI PENTRU DECOPERTAT PARDOSELI 

Mașină de decopertat cu daltă, PM 1600

Mașină de decopertat ELEPHANT

Daltă profesională electrică pe șasiu 

Dizlocă fără efort orice pardoseală în role, fără praf sau zgomot.

 
În apropierea pereților, o fâșie de cca 10 cm trebuie 
desprinsă manual, apoi ELEPHANT face singur restul 
operațiunii. 

Pute� tăia pardoseala cu un cu�er sau 
puteți derula în sens invers. 

Caracteris�ci importante : 
-  unghi de atac și înălțime ajustabile
-  mânere de cauciuc pentru amor�zarea vibrațiilor
-  comutator pentru oprire de urgență
-  ușor de transportat datorită roților mari 

CARACTERISTICI : 

-  lățime de lucru ajustabilă până la 80 cm față de 35 cm, la mașinile de decopertat

-  greutate redusă (30 kg) plus transformatorul (18 kg)

-  poate fi transportată de o singură persoană

-  lucrează fără praf sau zgomot

-  dizlocă adezivii vechi, peliculele și pardoselile în role

-  randament ridicat : 80-120 m²/h

-  turația rolei este de 13 rpm, unitatea de antrenare 

   funcționează cu curent con�nuu de 50-60 V și 

   se poate ro� în siguranță în ambele sensuri  

-  transformatorul funcționează la 230 V

Decopertează parchet, faianță, cauciuc și alte pardoseli, sau izolații 
de acoperiș, curăță adezivi elas�ci și covor PVC 

* SIMPLU * ECONOMIC * FĂRĂ PRAF * SILENŢIOS * 

Se livrează cu : 
- daltă plată
- lamă lată - 100 mm pentru parchet

Se livrează cu transformator

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului :                              1600 W
Energie de impact :                                      27 J
Lățime de lucru :                             20-300 mm
în funcție de daltă
Dimensiuni : (H x l x L) :      100 x 60 x 110 cm   
Greutate :                                                   45 Kg

Cod pt. comandă                        111  140  000

Cod pt. comandă                        111  050  000

Dălți de schimb

Daltă îndoită                                300 x 75 mm

Daltă plată                                     300 x 75 mm

Daltă lată                                                300 mm

Lamă de rezervă                                   300 mm

Lamă de rezervă                                   100 mm

Set de șuruburi pentru lame                      

Rașchetă din oțel de arc                     100 mm

Cod pt. comandă                        111  140  010

Cod pt. comandă                        111  140  020

Cod pt. comandă                        111  140  030

Cod pt. comandă                        111  140  035

Cod pt. comandă                        111  140  045

Cod pt. comandă                        111  140  039

Cod pt. comandă                        111  140  040

Mașină de decopertat COSMO IV
O mașină puternică pentru spații mici și medii.
COSMO se folosește pe suprafețe de lemn sau beton și îndepărtează majoritatea reziduurilor de pe stratul suport.
Reglajele ghidonului și roților asigură poziția potrivită a lamei față de podea în �mp ce ghidonul are înălțimea 
op�mă pentru o u�lizare comodă. COSMO IV e o completare ideală pentru Power Stripper și MASTER MOBIL.

Caracteris�ci : 
-    unghi de atac reglabil
-    ghidon reglabil 
-    silențioasă (62 dB) și fără vibrații
-    roțile mari asigură confort în u�lizare și eficiență
-    ghidon pliabil pentru transport în portbagaj

Se livrează cu lamă de schimb
254 x 73 x 1,6 mm
și cablu de alimentare de 5 m

lamă de schimb
254 x 73 x 1,6 mm

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului                                 1100 W
Lățime de lucru :                                   230 mm   
Greutate :                                                   39 Kg

Cod pt. comandă                         111 840 000

Cod pt. comandă                        111  700 103

NOU
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MAȘINI PENTRU DECOPERTAT PARDOSELI 

MASTER MOBIL III

Accesorii opționale pentru MASTER II + III 

Greutăți suplimentare
27 Kg

Se livrează cu 5 lame de schimb diferite, greutate 
frontală, cablu de alimentare de 5 m și set de scule

Alte lame de rezervă, la pag. 51

Lame pentru parchet, la pag. 45

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V
Viteză variabila con�nuu :            0-16 m/min
Puterea motorului :                                 750 W 
Greutate :                                                   75 Kg
inclusiv greutatea frontală                     105 Kg

Cod pt. comandă                           111 802 000

Cod pt. comandă                        

111  800  101

Cod pt. comandă                        

111  700  102

Cod pt. comandă                        

111  800  103

Cod pt. comandă                        

111  800  104

Cod pt. comandă                        

111  800  106

Cod pt. comandă                        111  800  420

Motorul puternic, combinat cu transmisia hidraulică DIRECT DRIVE asigură
un nivel înalt de putere cu un zgomot foarte redus.

Mașina MASTER MOBIL III este autopropulsată (înainte și înapoi), având 
performanțe fără precedent datorită motorului electric cu un cuplu superior,
proiectat în Germania. 
Ghidonul ajustabil în 6 poziții permite operatorului să
aleagă varianta corelată cu propria statură. 
Greutatea frontală, precum și 
cea amplasată deasupra osiei, pot fi demontate pentru a facilita transportul
mașinii.

NOU : butucii roților pot fi deblocați pentru manevrarea mai ușoară a
mașinii când aceasta nui este conectată la sursa de curent electric.

MADE IN GERMANY
Made by Janser Produs brevetat internațional

Poziții de lucru Pozițe de transport manualGhidonul pliat

Greutățile suplimentare măresc aderența și, implicit presiunea exercitată 
de mașină, as�el se pot obține randamente mai bune la îndepărtarea 
pardoselilor lipite foarte puternic.
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Unghiul ghidonului este reglabil în 6 poziții diferite pentru
a se adapta la înălțimea operatorului sau la poziția sa preferată
de lucru.

Comanda de ro�re este hidraulică. Ro�rea se comandă cu 
ajutorul ghidonului cu mânere ajustabile.

Putere mărită datorită acționării hidraulice.

Locașul lamei permite adaptarea unghiului de atac al acesteia 
la �pul de material dizlocat, pentru a asigura cel mai bun 
randament.  

Avantaje probate :
- operare extrem de silențioasă

- masă perfect echilibrată în �mpul lucrului, cu 
  aportul greutăților laterale, montate prin glisare

- greutatea frontală rotunjită permite materialului
  dizlocat să alunece lateral fără a împiedica 
  deplasarea înainte a mașinii

Zgomot

Master
Mobil

Strato
Mobil

alte
mașini

Se livrează cu 5 lame de schimb, cablu de 
alimentare, set de scule, cărucior și două 
plăci de compensare înclinate (4˚ și 8  )̊.

Recomandare : 
-  la suporturi moi (ex. lemn) : placa de 8 grade
-  la suporturi medii (ex. șape de egalizare) : placa de 4 grade
-  la suporturi dure (ex. beton), de regulă fără placă de compensare

Montaj simplu în suport

Alimentare :                                               230 V 
Greutate netă :                                cca. 115 Kg
Greutate totală :                              cca. 180 Kg

Cod pt. comandă                        111  730  000

Cod pt. comandă                        111  820  120

Lățime : 200 mm                     
Greutate : 4,8 Kg
Pentru Master-Mobil & Strato-Mobil

Lățime : 300 mm                     
Greutate : 7,2 Kg
Pentru Strato-Mobil

Cod pt. comandă                        111  820  110

Cod pt. comandă                        111  700  620

Cod pt. comandă                        111  800  620 Cod pt. comandă                        111  730  900

Cod pt. comandă                        111  730  950

Alte lame de rezervă, la pag. 51

DATE TEHNICE :

Suport pentru scule cu coadă
înclinată

Daltă cu coadă înclinată

Placă de compensare înclinată
Permite reducerea unghiului de atac al lamei față de stratul suport.

Acest reglaj poate îmbunătăți randamentul
dizlocării materialului. Puteți alege o placă de
4 sau una de 8 grade pentru a reduce unghiul.

Placă înclinată la 4˚

Placă înclinată la 8˚

Lamă pentru parchet

Cod pt. comandă                        
111  700  101

Cod pt. comandă                        
111  700  102

Cod pt. comandă                        
111  700  106

Cod pt. comandă                        
111  700  104

Cod pt. comandă                        
111  700  108

Brevet european Nr. :
EP 60130811.5

Poziție de transport Poziții de lucru
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MAȘINI PENTRU DECOPERTAT PARDOSELI 

JUNIOR

Puternic precum o mașină mare !
Versiunea compacta a mașinii de decopertat 
Ride-on, cu un raport preț-performanță excelent

Centrul de greutate al mașinii este situat pe unealta de decopertare,
ccea ce aduce performanțe op�me de decopertare, a�nse de obicei
doar de mașini de dimensiuni duble.

CARACTERISTICI SPECIALE :

Viteze de lucru de până la 37 m/min
Cu viteze de lucru de până la 37 m/min, la decopertarea pardoselilor
elas�ce, randamentul operațiunii creste semnifica�v

Greutatea redusă : 320 sau 420 Kg
Greutatea mașinii este esențială pentru ob�nerea tracțiunii, dar există 
în unele cazuri restricții privind portanța planșeelor, capacitatea li�urilor 
sau cea de încărcare a vehiculelor de transport. 

Leviere de control “so� touch”
Noile leviere “so� touch” fac mai ușoară și mai pu�n obositoare operarea 
mașinii; as�el se poate lucra ore întregi într-o poziție ergonomică. Mașina
JUNIOR Ride-On poate fi condusă și de un operator cu mai puțină prac�că;
nu e nevoie de o prega�ră extensivă privind u�lizarea acesteia.

Raza de viraj zero
Roțile din spate, ac�onate hidraulic, împreuna cu rolele pivotante din față, 
asigură manevrabilitate maximă. La capătul cursei într-o încapere, raza de 
viraj zero crește evident produc�vitatea.

Caracteris�ci : 

- sistem hidraulic cu pompă dubla și rezervor solid pentru lichidul hidraulic
- braț ajustabil pentru cablul electric, pentru manevrare ușoară în san�er
- inele de ancorare pentru transport

Avantaje nete :

- poate fi folosită la decopertarea tuturor pardoselilor : ceramice, lemn, 
  rășini epoxidice
- permite vedere nerestric�onata asupra uneltei de decopertare și a zonei de 
  lucru
- singura mașină la care panoul frontal poate fi repoziționat în �mpul lucrului
- foarte silențioasă; se poate folosi  în cladiri în care se au loc ac�vități uzuale
- ușor de operat; poziție ergonomică

Alimentare :                                               230 V 
Puterea motorului :                                2.2 Kw
Viteză de lucru :                   până la 37 m/min

Dimensiuni 
Lungime :                                             1300 mm
Lățime :                                                  610 mm
Înălțime :                                             1000 mm

Greutate
Fără greutăți suplimentare :                  340 Kg
Greutăți suplimentare :                            80 Kg
Greutate totală :                                      420 Kg

DATE TEHNICE :

Pentru lame de rezervă, vezi pag. 51

Pentru rampe de încărcare, vezi pag. 186

Vă rugăm să ne contactați pentru a 
primi o ofertă detaliată sau pentru 
orice alte informații.Cod pt. comandă                        111 416 000

NOU
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Caracteris�ci : 
-  ușor de manevrat
-  comenzi hidraulice complete
-  u�lizare silențioasă, fără noxe
-  unghiul și înălțimea lamei sunt ajustabile
-  rază de viraj : zero 
-  pneurile nu lasă urme
-  ușor de încărcat, descărcat, transportat; 
   încape prin toate ușile și în toate li�urile 
   standard 
-  lama se schimbă simplu și rapid
-  mare varietate de lame de schimb

Se livrează cu : 
- trusă de scule
- suport pentru lamă de 305 mm
- lamă de rezervă cu autoascuțire
  305 x 76 x 1,6 mm
- cablu de alimentare de 30 m 

Ride-on-Mobil - varianta Electro

DATE TEHNICE :

MOTOR :                                               
Alimentare :                                              230 V 
Puterea motorului :                       2 x 1100 W   
Viteză :                                  până la 35 m/min

DIMENSIUNI :   
Lungime
(fără suportul de lame):                   1270 mm
Lățime :                                                 620 mm
Înălțime :                                               680 mm
Înălțime (inclusiv scaunul) :             1000 mm

GREUTATE :  
Mașina :                                             cca 515 Kg
Greutate suplimentară frontală :         165 Kg
Greutate suplimentară posterioară :     75 Kg
Greutate totală :                              cca 755 Kg
                                            

Cod pt. comandă                        111  415  000
Pentru lame de rezervă, vezi pag. 51
Pentru rampe de încărcare, vezi pag. 186

Versiunea Electro
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All -Day-Battery
ADB "HIGH-SPEED"

Vârful de lance al flotei noastre de mașini de decopertat

- motor reproiectat pentru performanțe mai bune
- �mp de lucru mai îndelungat
- �mp de încărcare mai scurt, datorită încărcării op�mizate
- randament mai bun în șan�er 
 

Se livrează cu : 
- trusă de scule
- suport pentru lamă de 305 mm
- lamă de rezervă cu autoascuțire
  305 x 76 x 1,6 mm
- cablu de 10 m pt.încărcare

Ride-on-Mobil ADB - varianta “HIGH SPEED”

DATE TEHNICE :

BATERIE :                                               
Autonomie :                                        8 - 12 ore
Durata de încărcare :                         8 - 10 ore     
Viteză :                                   până la 61 m/min

DIMENSIUNI :   
Lungime
(fără suportul de lame):                    1372 mm
Lățime :                                                  760 mm
Înălțime :                                             1130 mm
Înălțime (inclusiv scaunul) :             1460 mm

GREUTATE :  
Greutate totală inclusiv 
greutățile suplimentare si
placa frontală :                                      1180 Kg
Greutate fără greutățile
suplimentare :                                         800 Kg                                            

Cod pt. comandă                           111 458 000

MADE IN GERMANY
Made by Janser

Pentru lame de rezervă, vezi pag. 51
Pentru rampe de încărcare, vezi pag. 186
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MINI LOADER MLB 760

NOU

O soluție inovatoare pentru o mulțime
de aplicații, creată pentru lucrul în spații
restrânse.

Cu motorul său puternic și fiabil, Mini-Loader 
este ideal pentru îndepartărea resturilor de 
pardoseli.

Cu diversele accesorii cu care poate fi echipat,
Mini-Loader devine rapid o unealtă pentru 
demolare, încărcare, degajarea resturilor sau 
curățare.

Mașina ideală pentru lucrări de reamenajare

DATE TEHNICE :
Putere :                                                     1.5 kW
Baterie :                                        24 V / 360 Ah
Autonomie :                                         cca 8 ore
Durata de încărcare :                       cca  12 ore     

DIMENSIUNI :   
Lungime :                                             1490 mm
Lățime :                                                  760 mm
Înălțime :                                             1218 mm
 
Greutate :                                                 760 Kg
                                            

Cod pt. comandă                           111 950 000

Cod pt. comandă                           111 950 600

Mini-Loader MB 760 fără atașamente 

UTIL LA DEGAJAREA DEȘEURILOR PERFECT PENTRU ÎNCĂRCARE SAU
DESCĂRCARE

UȘOR DE TRANSPORTAT
Pentru rampe de încărcare, vezi pag. 186

Atașamente

Cupă cu gheară
Lățime : 760 mm

Furcă pentu paleți

Picon pentru demolări

Cablu electric pentru rețea (220V)

Cuplaj pentu remorcă Perie hidraulică de curățat 
din oțel / plas�c

Cod pt. comandă                           111 950 680

Cod pt. comandă                           111 950 700

Cod pt. comandă                           111 950 750

Cod pt. comandă                           111 950 690 Cod pt. comandă                           111 950 650
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Set de accesorii - varianta ex�nsă (vezi foto) 
Se livrează în cu�e de metal pe role și conține  :
-  7 suporturi diferite pentru lame
-  set de 12 lame de schimb
-  câte două lame cu autoascuțire : 305 și 685 mm
-  4 dălți cu coadă
-  1 set de lame pentru rașchete 
   (include 50 buc. de 305 x 22 mm)

 
Se livrează în cu�e Systainer IV cu Syscart; conține :
-  4 suporturi diferite pentru lame
-  set de 5 lame de schimb
-  lamă cu autoascuțire, de 305 mm
-  daltă cu coadă
-  1 set de lame pentru rașchete 
   (include 50 buc. de 305 x 22 mm)

Set de accesorii - varianta restrânsă  
Se livrează în cu�e de metal pe role și conține  :
-  4 suporturi diferite pentru lame
-  set de 5 lame de schimb
-  lamă cu autoascuțire de 305 mm
-  daltă cu coadă înclinată
-  1 set de rașchete (include 50 buc. de 305 x 22 mm)

Prelungitor pentru suporturile lamelor

folosit pentru a ajunge în locuri greu 

accesibile, pentru a dizloca parchet sau

suporturi groase de spumă.

Bolț de blocare Ø 8 x 70 mm

blochează prelungitorul în poziția dorită

Bolț de blocare Ø 8 x 45 mm

blochează suportul pentru lamă

Suporturi pentru lame

disponibile în 8 varante de lățime, conform lățimilor lamelor și cu diferite durități

Cod pt. comandă                          111 490 000

Cod pt. comandă                          111 497 000

Cod pt. comandă                          111 495 000

Cod pt. comandă                          111 400 485

Cod pt. comandă                          111 400 113

Cod pt. comandă                          029 300 003

Accesorii pentru RIDE-ON - gata pentru orice provocare !

 Accesorii pentru RIDE-ON Junior

Acest set de accesorii este o compilație a celor mai populare și frecvent u�lizate unelte pentru RIDE-ON

pentru lame : 

305 mm lățime :                           111 400 880

40 mm lățime :                             111 400 497

80 mm lățime :                             111 400 498

152 mm lățime :                           111 400 110

203 mm lățime :                           111 400 120

254 mm lățime :                           111 400 130

305 mm lățime :                           111 400 140

355 mm lățime :                           111 400 150

686 mm lățime :                           111 400 160Pachet de 50 buc.                         111 400 420

304 x 22 mm 

Pentru plăci ceramice, straturi groase de 
rășini epoxidice, acoperiri termo-plas�ce; 
cu vârf din carburi pentru rezistență mărită
 

Pentru reglarea precisă a unghiului de atac; 
cu vârf din carburi pentru rezistență mărită
 

Pentru a dizloca pardoselile dificile, ca parchetul 
lipit sau fixat cu cuie sau plăcile de gresie / PVC;  
cu vârf din carburi pentru rezistență mărită
 

Pentru a dizloca plăcile ceramice, pentru chituri 
sau mas�curi; cu vârf acoperit cu un strat de 
carburi metalice gros de de 1,3, mm, care poate 
fi ascuțit pentru a-i mări durata de viață 

Daltă cu coadă dreaptă 
și vârf cu carburi

Daltă cu coadă
oblică 

Daltă pentru cu coadă oblică
pentru plăci ceramice 

 

Daltă lungă cu 
coadă oblică 

50 x 100 mm                                   111 400 451 100 x 150 mm                                 111 400 461

50 x 150 mm                                   111 400 460

50 x 100 mm                                   111 400 453 50 x 200 mm                                   111 400 473

100 x 100 mm                                 111 400 456 150 x 150 mm                                 111 400 462152 x 100 mm                                 111 400 454 90 x 200 mm                                   111 400 474
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Lame pentru decopertat                                                                                        Cod pt. comandă
 
                                    

500 x 76 mm 2,4 mm              111 700 393                                         x

Lamă pentru solicitări intense, totuși flexibilă, 
pentru plăci pe suport de vinil, lemn, cauciuc,
rășini epoxidice, adezivi pentru plăci ceramice, 
elastomeri, plăci ceramice lipite 
 

Lamă 
Heavy Duty

Lamă pentru pelicule foarte rezistente, gresie, 
parchet masiv 
 

Lamă Extra 
Heavy Duty

Folosită pentru plăci pe suport de vinil, dar u�lă
și în alte aplicații unde e nevoie de un unghi de
atac mai pronunțat.
 

Lamă cu 
înclinare mărită

Lame de rezervă pentru TURBO - STRIPPER Lame U cu autoascuțire pentru TURBO - STRIPPER

350 mm,  cu lama sus                   111 600 299

350 mm,  cu lama jos                    111 600 298

Lame V

Pentru dizlocarea pardoselilor din lemn
Lame 
Standard

Lame 
Premium

Lamă cu fiabilitate deosebită dată de oțelul 
arc, foarte dur, de calitate superioară
 

Pentru pardoseli lipite, plăci pe suport de vinil,
plăci din cauciuc, plută, adezivi, acoperiri cu 
elastomeri

MASTER/STRATO    RIDE-ONDimensiuni

Lame cu autoascuțire

Lame robuste, fiabile, cu autoascuțire,
cu falțuri la 90° cu autoascuțire.
Pentru PVC moale sau mediu,
linoleum sau dale de mochetă.

teșitura în sus
Lamă cu falțuri la 45  ̊. Datorită grosimii
lamei, fragmentarea se reduce drama�c,
mai ales în cazul mașinilor mai grele.

teșitura în sus

teșitura în jos

teșitura în sus
Pentru pretăierea și dizlocarea 
pardoselilor spor�ve

40x40x40 mm 2,4 mm              111 400 495               x / x    

40x80x40 mm 2,4 mm              111 400 496               x / x               

teșitura în jos

40x205x40 mm 2,4 mm            111 400 394                                          x

40x305x40 mm 2,4 mm            111 400 396                                          x

40x355x40 mm 2,4 mm            111 400 392                                          x

40x505x40 mm 2,4 mm            111 400 398                                          x

teșitura în jos

40x205x40 mm 2,4 mm            111 400 395                                          x

40x305x40 mm 2,4 mm            111 400 397                                          x

40x355x40 mm 2,4 mm            111 400 393                                          x

40x505x40 mm 2,4 mm            111 400 399                                          x

teșitura în sus

Cu o falțuri de 40 mm cu o teșitură 
specială 

500 x 76 mm  1.6 mm               111 400 255             
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Mașina de frezat “gât lung” WST 1000 FV Mașina de șlefuit “gât lung” GIRAFFE GE 5 R
Pentru șlefuit și lustruit

Disc pentru șlefuit betonul  Concrete Whirljet
Pentru beton vechi, plăci de beton, dale din piatră
naturală, dale din piatră sinte�că și compozite pe
bază de piatră, calcare, adezivi pt. plăci, plăci ceramice. 

Proeminențele de la îmbinarea
plăcilor de beton sunt ușor 
accesibile și rapid eliminate 

Mașina e echipată cu un cuplaj universal și un disc cu pâslă pentru 
a șlefui fin, fără adâncituri sau zgârieturi. 

CARACTERISTICI :
- extrem de ușoară : doar 3,9 Kg
- echilibrată op�m pentru manevrare comodă
- extensibilă
- dotată cu cap pentru șlefuire la margini
- sac de transport inovator

Disc pentru frezat șape  Screed Whirljet
Pentru suprafețe dure : șape, șape cu nisip cuarțos
beton nou, tencuieli, amestecuri de calcar cu nisip
cuarțos, calcar, cărămidă refractară și asfalt 

Disc pentru frezat Thermo Whirljet Diamond
Pentru vopsele, materiale moi cum ar fi pardoselile 
aplicate termoplas�c, graffi�, straturi subțiri de adeziv 
de pe șape sau beton sau pentru vopsele cauciucate

Disc pentru frezat Turbo-Jet Diamond
Cu performanțe op�me de frezare : Folosirea unui
număr mare de segmente diamantate asigură o
frezare mai uniformă, deci o suprafață mai fină, 
mărind concomitent fiabilitatea mașinii. Ideal 
pentru finisarea (debavurarea) betonului.

Permite accesul la pereți și tavane
fără scări sau schele.

Poate fi folosită din picioare pentru 
a îndepărta pardoseli, resturi de plăci 
sau adezivi sau pentru a șlefui
șape.   

Discurile extrem de ușoare, echipate cu segmente diamantate dispuse oblic, 
asigură viteze de lucru superioare celor a�nse cu discuri convenționale. 

Priza de aspirare de dimensiuni mari facilitează extracția rapidă a prafului.
Eliminarea imediată a prafului de pe suprafața de lucru previne 
supraîncălzirea segmentelor diamantate, reducându-le as�el uzura.  

Se livrează cu :

- disc diamantat pentru beton

- piuliță Fix Tech pentru fixare rapidă

- carcasă de protecție

- mâner

- 3 suporți pentru cablu

- cu�e de transport

- conector pentru furtun de aspirare

- furtun de aspirare de 4 m, Ø 32 mm

Pachet de livrare GIRAFFE GE 5 R :
cu cap rotund pentru șlefuit, în carcasă
+ furtun an�sta�c pentru aspirare

Disc moale cu Velcro, Ø225 pentru 
GIRAFFE GE 5 R 

Hâr�e abrazivă - Velcro, Ø225 pentru
GIRAFFE GE 5 R 

Disc din țesătură abrazivă - Velcro, Ø225 

DATE TEHNICE : DATE TEHNICE :

Diametrul discului :                              125 mm
Turație :                                               8000 rpm
Putere consumată :                              1010 W
Putere livrată :                                         600 W 
Ø interior conexiune disc :                    28 mm
Lungime :                                             1580 mm
Greutate :                                                  5,5 Kg

    

Alimentare :                                               230 V
Putere consumată :                                 500 W 
Putere livrată :                                         270 W 
Turație :                                   1000 - 1650 rpm
Diametrul discului :                              225 mm
Lungime :                                             1580 mm
Greutate totală :                                       4,8 Kg

    

Cod pt. comandă                         114  500  500

Cod pt. comandă                         114  520  200

Cod pt. comandă                         114  520  001

Granulație 40                              114  510  040

Granulație 60                              114  510  060

Granulație 80                              114  510  080

Granulație 100                            114  510  100

Granulație 120                            114  510  120

Cod pt. comandă                         114  500  100

Cod pt. comandă                         114  500  200

Cod pt. comandă                         114  500  300

Cod pt. comandă                         114  500  400

Granulație 80                              114  510  280
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Șlefuitor manual universal Mătură de împins

Mătură universală V7
Șlefuitor manual HR

Pietre rectangulare pt. șlefuit manual

Perii de mână

Fărașe

Saci de gunoi

Făraș
metalic, vopsit, cu mâner de lemn

Făraș
din inox rezistent, cu lamă de
cauciuc

Saci heavy-duty (grosime: 100 µm), 
120 litri, albaștri, din plas�c.

Recomandați pentru a transporta 
volume mari de praf mineral din 
zonele de lucru. 

Perie industrială de mână
din fibră de cocos, 28 cm

poate fi folosită pe suprafețe
netede sau abrazive.

Perie industrială de mână
din păr de cal, 28 cm

Pentru suprafețe netede .

Șlefuitor manual cu 
mâner metalic extensibil

Placă de oțel cu elemente de metal de
înaltă duritate distribuite pe suprafață
200 x 100 x 25 mm
cu falț la 90˚

Fabricate dint-o mixtură de rășini
cu fragmente de carburi. 

fără coadă și adaptor 

Coadă din lemn, Ø 22 mm, 1,5 m lungime

Accesorii 

Adaptor 

40 cm, din păr de cal                 161  901  000

60 cm, din păr de cal                 161  902  000

60 cm, din fibră de cocos          161  912  000

Decupajele din partea inferioară
măresc numărul muchiilor ascuțite
și cresc randamentul uneltei.

Rectangular : 250 x 200 mm,
prevăzut cu 6 pietre abrazive de 
75 x 90 mm, cu granulație 46

Placă de oțel cu elemente de metal de
înaltă duritate; granulație 24

Pentru șlefuit în spatele țevilor

Cu aripioară pentru șlefuit între țevile
radiatoarelor

365 x 60 x 40 mm

Granulație 14                              161  525  000

Granulație 24                              161  526  000

Granulație 36                              161  527  000

Granulație 24                              161  505  000

Granulație 36                              161  507  000

Granulație 24                              161  505  001

Granulație 36                              161  507  001

Granulație 46                              161  515  001

Granulație 20                              161  515  003

Cod pt. comandă                         161  528  000

Cod pt. comandă                         161  915  000

Cod pt. comandă                         161  903  000

Cod pt. comandă                         161  906  000

Cod pt. comandă                         161  905  000

Cod pt. comandă                         161  907  000

Cod pt. comandă                         161  908  000

Rolă de 25 buc.                            161  904  010

Cu�e cu 6 role = 150 buc.          161  904  000

Pentru lucrări în interior sau exterior    

Mătura V7 se folosește pe suprafețe dure; 
ridică minimum de praf și mătură foarte
bine fragmentele de lemn sau metal.

Firele în V pot reține par�culele fine mai
eficient decât cele simple, rotunjite.

Încărcarea electrosta�că ajută la reținerea
fibrelor sau prafului din pardoselile tex�le.

Ideală atât pentru curățare umedă, cât și
uscată.

Foarte ușor de curățat.     

Cod pt. comandă                         161  913  000

Cod pt. comandă                         161  515  000

Piatră de schimb                         

Piatră de schimb cu canal filetat                         
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Șpaclu Heavy-Duty 

Șpaclu special

Rașchetă Allway 

Rașchetă Janser

Rașchetă manuală
Heavy-Duty Rașchetă pentru podele, 

cu coadă lungă fixă

Rașchetă pentru podele 

Rașchetă robustă 

Rașchetă manuală

Rașchetă Janser

Din oțel laminat

Lățimea lamei : 80 mm

Lungime totală : 280 mm

Lățimea lamei : 100 mm,
cu lamă detașabilă, disponibilă
în două variante de lungime

Lățimea lamei : 100 mm,
cu 3 șuruburi călite,
în două variante de lungime

cu mâner rota�v 

cu capăt metalic 

Lama detașabilă cu două tăișuri se poate 
schimba foarte ușor, fiind fixată cu piulițe
fluture. 

Cu mâner telescopic

Capabilă să facă față la impacturi 
severe 

Lama are două tăișuri 
reversibile.

Patru muchii tăietoare disponibile.

Lățimea lamei :
205 mm 

Lungimea cozii : 135 cm
Greutate : 2,7 Kg
Lățimea lamei : 280 mm

Cod pt. comandă                        161  203  000

Cod pt. comandă                        139  140  000

Cod pt. comandă                        139  105  000

Cod pt. comandă                        139  150  000

Cod pt. comandă                        139  106  000

Cod pt. comandă                        139  108  000

Cod pt. comandă                        139  191  000

Cod pt. comandă                        139  190  000 Cod pt. comandă                        161  201  000

Cod pt. comandă                        161  202  000

Cod pt. comandă                        139  171  000

Cod pt. comandă                        139  170  000

10 buc.                                          139  140  001

100 buc.                                        139  140  100

10 buc.                                          139  190  001

10 buc.                                          139  190  001 1 buc.                                            161  201  002

10 buc.                                          161  202  001

1 buc.                                            139  170  001

Lățime: 8 cm                               161  210  000

Mâner scurt : 30 cm

Mâner scurt : 30 cm

Mâner lung : 50 cm

Mâner lung : 50 cm

Lungimea mânerului : 40 cm

Lame de rezervă 
pentru toate rașchetele Allway și Janser

Lame de rezervă: 127 mm lățime

Lame de rezervă: 127 mm lățime Lame de rezervă: 127 mm lățime

Lame de rezervă: 205 mm lățime

Lame de rezervă

Cu coadă de 140 cm

Cu mâner standard

Din oțel laminat
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Rașchetă pentru podele
MEGA-200 

Cu�er pentru fâșii JAMAS

Rașchetă pentru podele
GIGA-130 

Rașchetă MUTT 

Rangă cu cap T, de 120 cm 

Rangă Roughneck Gorilla Bar 

Gheară de tracțiune 

Unealtă specială cu capul din oțel
călit, pentru fiabilitate maximă

Pentru îndepărtarea peliculelor groase
de rășini epoxidice sau adezivi; pentru 
dizlocarea plăcilor pe suport de vinil

-   taie precis, de deasupra, folosind
    lame drepte sau lame cu cioc
-   marcaj reglabil al următoarei fâșii, 
    cu un creion pentru tex�le
-   ușor de manevrat
-   u�lizare comodă, din picioare 

Unealtă specială cu capul din oțel
călit

Coadă ergonomică prevăzută cu
mâner căptușit

Unealtă specială robustă, 
cu lama de 18 cm

Suportul lamei e fabricat din oțel
laminat, călit

Profilul mai lat și mai plat al ghearei asigură un control
mai bun la introducerea sub pardoseală. Gheara dublă
cu capete-daltă sporește versa�litatea uneltei.

Fabricată din oțel matrițat, călit cu părțile ac�ve polizate 
și lustruite. Capul cu gheară e sudat pe coada cu secțiune 
hexagonală.

Unealtă de calitate superioară din oțel 
forjat călit, cu mâner comod din plas�c.

Gheară dublă pentru a penetra 
pardoselile compacte, cu ajutorul
ciocanului.

Rezistentă la solicitări intense, cu un design ergonomic, fabricată dintr-un 
aliaj de aluminiu greu de distrus, gheara de tracțiune e un ajutor 
indispensabil, surprinzător de puternic, la dizlocarea pardoselilor lipite. 
Strânge cu puterea unei menghine, protejând degetele și unghiile.

Unealtă de tăiat cu ghidaj paralel ajustabil
și demontabil. Taie mochetă, PVC, linoleum 
sau cauciuc în fâșii înainte de a fi dizlocate
cu rașcheta sau dispozi�vul ELEPHANT

Lungimea cozii : 152 cm,
Greutate : 3,6 Kg
Lățimea lamei : 204 mm

Lungimea cozii : 152 cm,
Greutate : 4,3 Kg
Lățimea lamei : 127 mm

Cod pt. comandă                        161  206  000

Cod pt. comandă                        161  207  000

Cod pt. comandă                        161  204  000 Cod pt. comandă                        161  204  200

Cod pt. comandă                        161  204  100

Cod pt. comandă                        111  107  000

Cod pt. comandă                        852  129  200

Cod pt. comandă                        111  160  000

Creion negru pentru tex�le

Cu�er pentru fâșii JAMAS

10 buc.                                          161  202  001

10 buc.                                          139  190  001

Lame de rezervă: 205 mm lățime

Lame de rezervă: 127 mm lățime
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Seria Collomix Xo Palete

Palete de amestecat pentru mașini cu filet M-14, 
respec�v cuplaj HEXAFIX

Palete de amestecat cu arbore hexagonal pentru mașini obișnuite de găurit 

Mixerul de mână Xo 1 HF

Mixerul de mână Xo 4 HF

Mixerul de mână Xo 55 DUO

Mașinile Xo sunt proiectate pentru a fi u�lizate în siguranță pe termen
lung și sunt construite din materiale și piese de calitate superioară.

Foarte ușor de folosit datorită designului 
ergonomic de ul�mă oră, raportului de 
transmisie excelent și controlului 
electronic al turației. 

Mașină compactă, cu o treaptă de viteză, 
pentru lucrări variate, u�lizată pentru 
can�tăți de până la 40 de litri.

HEXAFIX® pentru schimbarea rapidă a paletelor fără scule suplimentare

Cuplaj pentru a adapta mixerele de mână 
cu filet M-14 la sistemul HEXAFIX® 

Adaptor-combi pentru a adapta mixerele de mână 
cu prindere cu filet M-14 sistem HEXAFIX® la 

Trebuie doar s  fixați adaptorul la mașina ă
cu filet M-14 prin înșurubare 

Trebuie doar s  înșurubați adaptorul-combi la ă
mixerul dumneavoastr , în loc de cuplajul HEXAFIX® ă

Se folosește ușor, fără efort, datorită 
paletelor care se rotesc în contrasens.
  
Amestecă rapid și omogen o mul�tudine 
de materiale, inclusiv materiale foarte 
vâscoase sau grele. Controlul electronic
al turației asigură transmiterea uniformă
a puterii.

Mixer puternic, ergonomic, cu două 
viteze, pentru o gamă largă de lucrări. 

Cuplul mare asigură destulă putere 
pentru a omogeniza soluții cu 
vâscozitate ridicată; can�tatea 
recomandată fiind de 65 de litri.

Toate mixerele Xo sunt dotate cu cuplajul HEXAFIX

Avantajele specifice față de modelele precedente
+  mânere cu ergonomie îmbunătățită
+  construcție mai stabilă și mai robustă a mânerelor
+  perii de carbon cu viață mult mai lungă
+  reducere semnifica�vă a zgomotului

Cod pt. comandă                         111  237  000

Cod pt. comandă                         111  233  000

Cod pt. comandă                         111  233  200

Cod pt. comandă                               Cod pt. comandă

Cod pt. comandă 

Cod pt. comandă 

Cod pt. comandă 

600 mm lungime                                                                      Filet M-14 Arbore HEXAFIX

600 mm lungime SW 10   

400 mm lungime SW 8   

Paletă LX 90 -S
Can�tate recomandată : 5-15 Kg   

500 mm lungime SW8   

Cod pt. comandă                         111  239  000

Cod pt. comandă                         111  238  000

Include paleta de amestecat WK 120 HF

Include palete de amestecat MKD 140 HF

Include paleta de amestecat WK 140 HF

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului :                              1010 W
Viteze  :                                                              1
Turație :                                                  680 rpm
Can�tate mixată (recomandată)                40 l
Greutate :                                                  5,3 Kg

    

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului :                              1450 W
Viteze  :                                                              1
Turație :                                                  470 rpm
Can�tate mixată (recomandată)                90 l
Greutate :                                                  9,1 Kg

    

Alimentare :                                              230 V
Puterea motorului :                              1300 W
Viteze  :                                                              2
Turație :
Prima treaptă :                                      450 rpm
A doua treaptă :                                    620 rpm
Can�tate mixată (recomandată)                65 l
Greutate :                                                  6,3 Kg

    

x recomandate
xx foarte recomandate

Șape autonivelante

Bitum

Vopsea pt. pereți

Vopsea acrilică / lac

Vopsele în suspensie

Materiale lichide

Rășină epoxidică

Mortar adeziv

Mastic

Chituri

Mortare ready-mix

Vopsele dense

Tencuieli cu ghips

Materiale fibroase

Mortare

Tencuieli

Șape

Tencuieli izolante

Rășini cu nisip

Beton

G
R

O
S

M
ED

IU
 

LI
C

H
ID



111

www.janser-romania.ro

57

PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT, FINISAREA SUPRAFEŢELOR  

DISPOZITIVE PENTRU AMESTECAT  

Stație de mixare PROFIStație de mixare PROFI
Facilitează prepararea și 
turnarea rapidă și eficientă
a până la 75 litri de șapă.

Cu suport pentru mixer și 
mixer R1600

Se livrează cu vas de 75 l

Pentru u�lizare ca separator - vezi pag. 35

Cod pt. comandă                          111 214 600

Se livrează cu vas de 75 l, braț-suport pentru
mixer și mixer R 1600

Pentru u�lizare ca separator - vezi pag. 35

Cod pt. comandă                          111 217 000

Vas de 75 l                                      111 214 300

Braț pentru mixer                         111 214 100

Braț pentru furtun                       262 362 000

Cărucior                                          111 214 400

Vas pentru mixat : 65 l
Din material cu rezistență superioară, 
de culoare neagră, cu mânere care nu 
se rup.

Cod pt. comandă                           111 260 000

Găleată pentru mixat : 40 l
Din polie�lenă albă, cu mânere 
solide, recomandată pentru 
produse de etanșare, chituri etc.

Cod pt. comandă                           111 286 000

Piese / accesorii :

FloorMix 2300
Stație mobilă foarte eficientă datorită �mpului scurt și randamentului 
ridicat de mixare

Amestecă omogen, fără bulgări sau 
granule, șape de egalizare sau 
autonivelante, compuși armați 
cu fibre, vopsele colorate, chituri.

Poate mixa cca 150 Kg de material, 
pentru a acoperi suprafețe mari.

Dotată cu un motor puternic, de 
2300W, cu un cuplu impresionant.

Cele 4 setări de viteză : două trepte 
mecanice și două setări electronice 
ajută la alegerea formulei op�me de 
mixare.

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                              2300 W

Turație :                           70/130/160/280 rpm

Cuplaj pentru palete :                               M 16

Capacitatea găleții                                     110 l

Greutate :                                                   48 Kg

    

Se livrează cu paletă specială și galeată de 110 l

paletă specială

Cod pt. comandă                           111 251 000

Cod pt. comandă                           111 251 200

Cod pt. comandă                           111 251 100

galeată de 110 l

Paletă ECOMIX
600mm, cu filet M 14
Paletă de formă spirală MR4-140
(livrată cu mixerul R 1600), cu 
rotație orară, curentul creat fiind
de jos în sus

Cod pt. comandă                           161 627 100

Cod pt. comandă                           161 627 300

Cod pt. comandă                           111 214 200

Paletă �p coș MR3-140

Paletă pentru amestecat

Mixer R 1600        

Mașină de concepție nouă, care 
oferă beneficii mul�ple

Caracteris�ci :
- turație variabilă
- buton de comandă cu blocare, 
  permite mersul con�nuu
- motor fiabil cu transmisie 
  robustă, cu doua trepte
- ideal pentru volume de cca 40l 
  de șapă autonivelantă,
  adeziv pentru plăci ceramice, 
  mortar, chituri etc
- mâner dublu, ergonomic
- mașină profesională, cu adaptor 
  pentru extensii - compa�bilă cu 
  stațiile PROFI 

Cărucior basculant

Pentru găleată de 30 de litri

Simplifică aplicarea de adezivi sau
șape autonivelante.

Cod pt. comandă                           111 214 500

Se livrează fără găleată

Găleată de 30 l - albă                   111 208 900

NOU

NOU
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Spatule
Spatulă Euro

Spatule cu marginea netedă

Spatule de 25 cm

Spatulă pt. adeziv,
cu mâner de lemn

Spatulă pt. șapă autonivelantă

Clește pentru danturat lame

Spatulă pentru îmbinări

Spatule japoneze

Spatule japoneze zimțate

Spatulă din aluminiu

Spatulă cu mâner de lemn

Spatulă cu mâner de lemn

Spatulă din oțel inoxidabil

Spatulă cu protecție 
an�aderentă (Teflon)

Din inox, cu dispozi�v pt. reglarea înălțimii

23 cm, fină                                   262  350  000

28 cm, fină                                   262  352  000

23 cm, aspră                                262  351  000

Spatule cu lama de 18 cm 

Spatule cu lama de 22 cm 

Profil zimțat A1                           262  344  000

Profil zimțat A2                           262  301  000

Profil zimțat A3                           262  341  000

Profil zimțat B1                           262  307  000

Profil zimțat B2                           262  302  000

Profil zimțat B3                           262  302  300

Profil zimțat B5                           262  302  400

Profil zimțat B6                           262  302  600

Profil zimțat B11                         262  303  600

Profil zimțat Special                   262  302  500

Profil zimțat PA                           262  303  500

     Profil zimțat A1                           262  342  000

Profil zimțat A2                           262  306  000

Profil zimțat A3                           262  343  000

Profil zimțat B1                           262  308  000

Profil zimțat B2                           262  304  000

Profil zimțat B3                           262  304  300

Profil zimțat B5                           262  304  400

Profil zimțat B6                           262  305  700

Profil zimțat B11                         262  305  600

Profil zimțat Special                   262  304  500

Profil zimțat PA                           262  305  500

     

Profil zimțat A1                           262  305  100

Profil zimțat A2                           262  305  200

Profil zimțat A3                           262  305  300

Profil zimțat B1                           262  306  100

Profil zimțat B2                           262  306  200

Profil zimțat B3                           262  306  300

Profil zimțat B5                           262  305  400

Profil zimțat B11                         262  306  600

     

280 mm                                         161  750  000

Cod pt. comandă                         262  371  000

Cod pt. comandă                         262  360  000

18 cm                                            262  331  000

18 cm                                            262  310  300

18 cm                                            262  310  200

18 cm                                            262  310  000

21 cm                                            262  311  000

28 cm                                            262  312  000

18 cm                                            262  303  000

22 cm                                            262  305  000

25 cm                                            262  300  000

28 cm                                            262  331  100

28 cm                                            262  312  300

28 cm                                            262  312  200

Profil zimțat A1                           262  360  100

Profil zimțat B1                           262  360  200

Profil zimțat B11                         262  360  300

Piese de schimb

Zimțată, model 3

Set de 4 buc.
(5,8,10,12 cm)

Set de 3 buc.
(5,8,10 cm)

(fără rezerve)

(fără rezerve)

(fără rezerve)

(fără lame)

(fără rezerve)

mâner moale 2-K, cu design ergonomic; lama 
flexibilă reduce oboseala în �mpul lucrului

mâner moale 2-K, cu design ergonomic; 
se curăță ușor după uscarea adezivului sau 
produsului de etanșare

cu suport pentru lame înclinat

Unealtă robustă, nichelată, cu ștanțe
detașabile; decupează profile în lame 
de oțel cu grosimea de până la 1 mm.

Ștanță                                            262  371  001

8 cm                                               262  353  000

Placă de bază                               262  371  002

11 cm                                            262  356  000
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262 345 000 262 345 800

262 345 700 262 345 900

262 346 500 262 346 600

R1

R2

R3

A1 262 316 000 262 320 000 262 324 000
înălțimea dintelui   (mm)        1,1
lățimea golului        (mm)        1,5
lățimea dintelui       (mm)        0,5
unghiul de înclinare                 55°

înălțimea dintelui   (mm)         3,0
lățimea golului        (mm)         4,0
lățimea dintelui       (mm)        1,5

înălțimea dintelui   (mm)         5,0
lățimea golului        (mm)         4,0
lățimea dintelui       (mm)        2,0

înălțimea dintelui   (mm)         5,0
lățimea golului        (mm)         6,0
lățimea dintelui       (mm)        2,4

Rezerve pentru spatule
Rezerve cu profil dublu

18 cm 21 cm

28 cm

28 cm

56 cm

Profile reproduse în 
mărime naturală 10 buc.

10 buc.

10 buc.

10 buc.

10 buc.

262 315 000 262 319 000 262 323 000A2
înălțimea dintelui   (mm)        1,4
lățimea golului        (mm)        1,7
lățimea dintelui       (mm)        1,3
unghiul de înclinare                 55°

262 330 000 262 334 000 262 337 000A3
înălțimea dintelui   (mm)        1,5
lățimea golului        (mm)        1,6
lățimea dintelui       (mm)        0,4
unghiul de înclinare                 45°

262 332 000 262 335 000 262 338 000A4
înălțimea dintelui   (mm)      0,75
lățimea golului        (mm)        1,1
lățimea dintelui       (mm)        0,4
unghiul de înclinare                 55°

262 333 000 262 336 000 262 339 000A5
înălțimea dintelui   (mm)        1,0
lățimea golului        (mm)      1,35
lățimea dintelui       (mm)      1,45
unghiul de înclinare                 55°

262 314 000 262 318 000 262 322 000B1
înălțimea dintelui   (mm)        2,0
lățimea golului        (mm)      2,40
lățimea dintelui       (mm)      2,60
unghiul de înclinare                 55°

262 313 000 262 317 000 262 321 000B2
înălțimea dintelui   (mm)      2,55
lățimea golului        (mm)        3,0
lățimea dintelui       (mm)       2,0
unghiul de înclinare                 55°

262 325 100 262 325 200 262 325 300B5
înălțimea dintelui   (mm)      5,15
lățimea golului        (mm)        5,7
lățimea dintelui       (mm)     14,3
unghiul de înclinare                 55°

262 326 700 262 327 700 262 328 900B6
înălțimea dintelui   (mm)        3,6
lățimea golului        (mm)        4,1
lățimea dintelui       (mm)       4,9
unghiul de înclinare                 55°

262 325 700 262 334 100 262 329 100B11
înălțimea dintelui   (mm)        5,0
lățimea golului        (mm)        6,1
lățimea dintelui       (mm)       7,9
unghiul de înclinare                 60°

262 625 800 262 334 200 262 329 200B10
înălțimea dintelui   (mm)        5,7
lățimea golului        (mm)        5,1
lățimea dintelui       (mm)       9,9
unghiul de înclinare                 45°

262 325 400 262 325 500 262 325 600B12
înălțimea dintelui   (mm)        4,9
lățimea golului        (mm)        5,1
lățimea dintelui       (mm)        5,1
unghiul de înclinare                 50°

262 326 900 262 327 900 262 328 990B15
înălțimea dintelui   (mm)        6,3
lățimea golului        (mm)        5,6
lățimea dintelui       (mm)       6,9
unghiul de înclinare                 45°

262 326 200 262 327 200 262 328 200S1
înălțimea dintelui   (mm)      2,55
lățimea golului        (mm)        1,8
lățimea dintelui       (mm)        0,1
unghiul de înclinare                 30°

262 326 300 262 327 300 262 328 300S2
înălțimea dintelui   (mm)      3,35
lățimea golului        (mm)        4,2
lățimea dintelui       (mm)        0,1
unghiul de înclinare                 60°

262 326 100 262 327 100 262 328 100S4
înălțimea dintelui   (mm)      5,05
lățimea golului        (mm)      10,3
lățimea dintelui       (mm)       0,1
unghiul de înclinare                 90°

262 326 000 262 327 000 262 328 000B3
înălțimea dintelui   (mm)      3,25
lățimea golului        (mm)        3,7
lățimea dintelui       (mm)        3,3
unghiul de înclinare                 55°

262 325 900 262 334 300 262 329 300B14
înălțimea dintelui   (mm)        5,5
lățimea golului        (mm)        6,1
lățimea dintelui       (mm)       5,9
unghiul de înclinare                 55°

262 325 700 262 334 100 262 329 100B7
înălțimea dintelui   (mm)        3,9
lățimea golului        (mm)        3,6
lățimea dintelui       (mm)       4,4
unghiul de înclinare                 45°
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Lavete umede pentru atelier sau șan�er

Prindere și fixare

Best2Clean starter pack :
1 x recipient pt. lavete
2 x 120 buc. lavete
2 x 1 litru  lichid de curățat 

Best2Clean rezerve :
4 x 120 buc. lavete
4 x 1 litru  lichid de curățat 

-    curăță mâinile, uneltele sau alte suprafețe
-    îndepărtează fără efort vaselină, lacuri, rășini etc.
-    nu se usucă
-    termen de păstrare îndelungat
-    protejează pielea
-    parfum de citrice
-    suprafață mare (20 x 38 cm) 

Lavetele au o textură abrazivă pe una din fețe, pentru curățarea 
mâinilor, iar fața moale poate fi folosită pentru unelte sau suprafețe. 

Lavete Lichid+

Cap de rezervă

Cod pt. comandă                         119  999  010

Cod pt. comandă                         119  999  000

Mâner pentru capul cu lamă zimțată
 
Cod pt. comandă                         262  361  200

Adaptor pentru mâner telescopic
pentru rolă de aerare
 
Cod pt. comandă                         262  361  130

Fixare cu cleme pentru spatulă (pereche)
 
Cod pt. comandă                         262  361  120

Fixare pentru spatulă, completă, cu ar�culație 
pivotantă 
 
Cod pt. comandă                         262  361  260

Mâner telescopic, 100 - 190 cm

Cod pt. comandă                         262  361  100

Cod pt. comandă                         262  361  600

Cod pt. comandă                         262  361  610

Hand & Tool

Best2Clean

Spatulă pt. nivelat, cu pini 

60 cm                                           262  361  430

60 cm                                           262  361  440 Set de 2 buc.                               262  361  450

Pentru aplicat șape în strat gros sau șape
armate cu fibre

Completă, cu mâner telescopic
 

Spatulă, cu pini
 

Pini
 

Spatulă ERGO

56 cm                                           262  361  700

56 cm                                           262  361  710

90 cm                                           262  361  410 90 cm                                           262  361  420

60 cm                                           262  361  320

Pt. rezerve de 56 cm : vezi pag. 59

Kit cu mâner telescopic, fără rezerve

Spatulă de rezervă
Pentru scule ITOOLS din generația a doua,
inclusiv rezervă (lamă zimțată)

Lamă de rezervă
Pentru scule ITOOLS din prima generație 

Acest sistem complet cu spatulă
pentru lucrul în picioare permite
aplicarea eficentă a oricărui �p
de șapă sau adeziv.

Spatula pentru lucrul în picioare 
e reglabilă ergonomic, pentru a 
asigura o postură de lucru corectă.

Unealta are un sistem de prindere click 
și o ar�culație care reproduce mișcările 
uzuale de ro�re ale încheieturii făcute 
la folosirea unei spatule obișnuite, ceea
ce asigură rezultate iden�ce.

Papuci cu cuie 
cu curele de fixare 

ușor de încălțatPapuci cu cuie “Shoe-in”  

Fabricați din elastomeri rezistenți, de înaltă calitate
Înălțimea cuielor: 21mm
 

Cod pt. comandă                         171  805  000

Cod pt. comandă                         171  805  100

Set de 26 buc.                              171  805  003

Set de 26 buc.                              171  805  001

Set de 4 buc.                                171  805  002

Lungimea cuielor : 55 mm

Lungimea cuielor : 35 mm

Cuie de rezervă, de 55 mm, cu piulițe

Cuie de rezervă, de 21 mm (set de 32 buc.)

Cuie de rezervă, de 35 mm, cu piulițe

Curele de fixare, de rezervă

M, pentru pantofi cu mărimea 42 sau mai mici

L, pentru pantofi cu mărimea 42 - 44

XL, pentru pantofi cu mărimea 44 - 48

Cod pt. comandă                        171  805  500

Cod pt. comandă                        171  805  600

Cod pt. comandă                        171  805  700

Cod pt. comandă                        171  805  701
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APLICAREA ȘAPEI
Gle�ere Spatule pentru șape 

AquaFox 

Pini indicatori de nivel :  economie de �mp și bani la turnarea 

                                                              șapelor

Spatulă pentru suprafețe mari
Lățime de lucru : 560 mm; include doi pini ajustabili din oțel
inoxidabil. Pentru aplicarea oricărui �p de șapă autonivelantă;
potrivită pentru lucrul în picioare. 

Spatulă pentru șapă
Cu ghidaje reglabile

Gle�eră
pentru rezerve zimțate detașabile
pentru orice profil (28 cm)
 

28 cm                                            262  340  000              

Gle�eră pentru finisaj
40 cm lungime                            161  701  000

50 cm lungime                            161  702  000

60 cm lungime                            161  703  000

70 cm lungime                            161  704  000

Gle�eră pentru netezit

30 cm lungime                            161  715  000

40 cm lungime                            161  716  000

50 cm lungime                            161  717  000

Gle�eră pentru tencuit

din inox

28 cm                                             161  721  000

40 cm                                             161  722  000

28 cm                                             161  724  000

40 cm                                             161  725  000

Gle�eră Ragni

28 cm                                             161  771  000

36 cm                                             161  772  000

Cod pt. comandă                         161  766  000Cod pt. comandă                         161  765  000

Cod pt. comandă                         161  855  500

Lățime de lucru 58 cm (6 pini)

Pungă de 100 buc.

Gata cu lucrul pe ghicite ! Acum puteți nivela mai precis, cu rezultate mai 
bune și material mai puțin. Gradate milimetric, indicatoarele pot fi 
decupate exact, la înălțimea dorită. Banda adezivă puternică asigură 
fixarea pe orice suprafață. Culoarea galben-intens ajută la iden�ficarea 
precisă.

Lățime de lucru 80 cm (8 pini)

Cod pt. comandă                         161  762  000

Spatulă pentru suprafețe mari
fără mâner;  fără rezerve

560 mm Cod pt. comandă                         161  760  000

Se livrează cu rezervă profil R2 și cuplaj pentru 
mâner (Ø=28mm); fără mâner

Pentru rezerve zimțate, vezi pag. 59

Gle�eră pentru netezit
30 cm lungime                            161  710  000

40 cm lungime                            161  711  000

50 cm lungime                            161  712  000

30 cm lungime                            161  714  300

40 cm lungime                            161  714  400

48 cm lungime                            161  714  000

din inox : 

Gle�eră elvețiană, pentru netezit

48 cm                                             161  718  000

48 cm                                             161  719  000

din inox : 

Gle�eră pentru netezit
cu mâner moale 

Lamă de 1.0 mm                           161 705 000

adaptor detașabil 3/4"

Soluție deosebit de u�lă mai ales la 
prepararea produselor care necesită 
măsurarea precisă a can�tății de 
apă, atunci când recipientul gradat 
nu încape sub robinet, precum și 
când nu se poate racorda un furtun 
direct la robinet.

Se potrivește cu marea majoritate
a robinetelor monocomandă sau
a celor de cadă.

Accesorii opționale :
furtun de 1m cu 
conector la 90°
 

Cod pt. comandă                           111 214 115

Cod pt. comandă                           111 214 111 
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INTERVENŢII LA STRATUL-SUPORT / ACCESORII

Rolă de dezaerare 
Polyplan
cu protecție la stropire 

Rolă de dezaerare metalică
cu protecție la stropire 

Bandă de cupru 

10 x 0.08 mm 

 

Conector ondulat 
pentru repararea fisurilor și crăpăturilor din șapă

 

Role pentru aplicat amorse
Rolă Vestanfloor pentru amorse  25 cm 

Set pentru aplicat amorse
Componente :
12 role Vestanfloor pentru amorse 
(25 cm)
1 mâner
1 mâner telescopic 

Cu țepi de : 11 mm

Cu țepi de : 18 mm

Rolă de rezervă cu țepi de : 18 mm

Cu țepi de : 31 mm

25 cm lățime                              171  801  000

50 cm lățime                              171  802  000

75 cm lățime                              171  803  000

25 cm lățime                                  171 830 025

50 cm lățime                                  171 830 050

                     

25 cm lățime                                 171 830 250

50 cm lățime                                 171 830 500

                     

25 cm lățime                              171  807  000

50 cm lățime                              171  808  000

75 cm lățime                              171  809  000

Adaptor pentru mâner telescopic
pentru rolă de dezaerare
 
Cod pt. comandă                         262  361  130

Cod pt. comandă                           171 815 000

Cod pt. comandă                          171 817 000

12 role                                             171 815 100

10 role                                             171 815 500

Cod pt. comandă                          464 036 000

Rolă de 50 m                               161  240  000

Rolă de 200 m                             161  245  000

2 role de 20 m fiecare               161  250  000

1000 buc.                                      161  212  000

100 buc.                                         161  212  100

10 buc.                                           161  212  500

Cod pt. comandă                          171 811 000

Cod pt. comandă                          111 285 100

Rolă din (pluș de) Nylon      25 cm

Rolă din Moltopren - pori fini  25 cm

Găleată gradată de 14 litri
cu striații interioare

10 x 0.035 mm

70 x 6 mm

120 x 6 mm

Role din poliester pentru aplicat 
amorse - 10 cm

Pentru adezivi, rășini, vopsele 
bituminoase

Pentru vopsele, vopsele cu rășini, 
vopsele acrilice, lazuri

Pentru amorse în dispersie

Cod pt. comandă                          464 034 000

Cod pt. comandă                          464 034 500

Lățime : 4 cm                                 464 013 000

Lățime : 6 cm                                 464 014 000

Lungimea firului : 45 mm                        

Lungimea firului : 52 mm                        

Mâner pentru role                25 cm

Mâner pentru role                10 cm

Pensule plate                

Mâner telescopic 
100-200 cm
cu manșon moale 

Cod pt. comandă                           171 816 000

Rezistentă la solvenți, asigură 
obținerea unor finisaje de calitate,
datorită țepilor fini, de 0,4mm
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HIGROMETRE / APARATE DE MĂSURAT UMIDITATEA

CCM Eco dig
cu cu�e de transport din plas�c 

CCM - Alu
Business Pro
Varianta premium, cu cu�e de 
transport din aluminiu 

CM-B
Varianta de bază, cu cu�e 

CM-P
Varianta premium, 

cu cu�e din lemn 

Echipament (Troy/Riedel/De Haen Radtke) 
pentru testarea preciziei manometrului

Bară pentru zdrobire
Pentru dispozi�ve CM

Echipament de testare pentru CM-P/-B 
pentru testarea preciziei manometrului

Kit retrofit : imprimantă pentru rapoarte 
- imprimantă cu baterii și încărcător la 220 V
- cablu de conexiune
- 1 rolă de hâr�e termică de rezervă

Kit retrofit BUSINESS
- măsurare digitală precisă a presiunii până la 3 bar (clasa 0.1)
- ci�rea directă a umidității pentru greutăți de 10, 20, 50, 100 g
- înregistrarea și stocarea duratei și valorilor măsurate
- capac cu amor�zor
- baterie de schimb 

Conține :
-    manometru mecanic până la 1.6 bar 
     cu ci�rea directă a umidității pentru 
     greutăți de 20, 50 și 100 grame
-    vas de presiune calibrat cu termometru
     de suprafață
-    cu�e de scule cu fund dublu din plas�c
-    cântar digital de precizie, calibrat de 
     u�lizator
-    accesorii de măsură adiționale
      

Conține :

-    manometru digital rezistent, cu ci�rea 

     directă a umidității pentru greutăți de 

     10, 20, 50 și 100 grame

-    imprimantă cu �par personalizat, inclusiv

     logoul și adresa companiei 

-    vas de presiune calibrat cu termometru

     de suprafață, cu capac cu amor�zor

-    cu�e de scule cu finisaj din aluminiu

-    cântar digital cu precizie de 0,05 grame 

      

Componente :

vas de presiune cu manometru din inox, pis�l 

de mărunțit, 20 de fiole de carbid, 5 fiole de 

apă pentru teste, tavă pentru moloz, daltă plată, 

ciocan de 1000 g, perie, lavetă, perie pentru 

s�cle, cântar digital, toc pentru cântar, cu�e cu 

bile, lopățică pentru mostre, sigilii de rezervă, 

mănuși de lucru, ochelari de protecție și manual 

de u�lizare.

      

Conține :

vas de presiune cu manometru din inox, pis�l 

de mărunțit, 20 de fiole de carbid, 5 fiole de 

apă pentru teste, tavă pentru moloz, daltă plată, 

ciocan de 1000 g, perie, lavetă, perie pentru 

s�cle, cântar digital, toc pentru cântar, cu�e cu 

bile, lopățică pentru mostre, sigilii de rezervă, 

mănuși de lucru, ochelari de protecție, manual 

de u�lizare și higrometru Compact B

      

Cod pt. comandă                         110  182  500

Cod pt. comandă                         110  102  500

Cod pt. comandă                         110  102  300

Cod pt. comandă                         110  103 500 Cod pt. comandă                          110 150 010

(Funcționează numai 
împreună cu imprimanta
pentru rapoarte)

Cod pt. comandă                         110  181  000

Cod pt. comandă                         110  186  000

Fiole de rezervă                       

VERSIUNE NOUĂ !
cu cu�e din plas�c solid
și cântar digital

VERSIUNE NOUĂ !
cu higrometru Compact B

conținut similar cu versiunea CM-B
plus higrometrul Compact B

10 fiole                                            110 155 000

Pachet cu 25 de fiole                    110 120 000

Pachet cu 25 de fiole                    110 120 000

4 buc.                                               110 100 016

3 buc.                                               110 100 011

Pachet cu 100 de fiole                  110 125 000

Pachet cu 100 de fiole                  110 125 000

10 fiole                                          110  180  100

Fiole de rezervă

Bile de oțel

Bile de oțel
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APARATE PENTRU TESTE ȘI MĂSURĂTORI

Higrometru GM 200 

 Aparat de măsură pentru umiditate VI-D4 

Are 4 scări de măsurare :
Beton (0-6%), CM, Umiditate rela�va, 
Scara Caisson 15.3
Senzorii sunt sub formă 
de ace cu arc. 

Aparatul funcționează pe baza variației 
impedanței electrice a materialelor în 
funcție de umiditatea acestora. 
Impedanța electrică e măsurată 
generând un câmp electric alterna�v de 
frecvență joasă.Câmpul penetrează 
materialul testat. Curentul alterna�v 
generat de câmp e invers proporțional 
cu impedanța materialului.Instrumentul 
detectează acest curent, îi determină 
amplitudinea și calculează umiditatea.

 Aparat de măsură pentru umiditate VI-D1 

Termo - Higrometru LVT 15-IR 
cu senzor infraroșu 

Se livrează cu casetă de transport.

      

Se livrează cu casetă de transport.

      

conexiune DIN-7 pentru senzori externi

      

Cod pt. comandă                           110 133 000

Se livrează cu casetă de transport.

      Cod pt. comandă                           110 138 000

Cod pt. comandă                           110 410 000

Se livrează cu casetă de transport.

      Cod pt. comandă                           110 410 000

Termo-higrometrul compact LVT-15 
IR măsoară temperatura aerului și 
umiditatea rela�vă a acestuia (UR). 
Pe baza valorilor măsurate, aparatul 
calculează temperatura punctului de 
rouă. 
Display : 128 x 64 pixeli

Instrumentul e echipat cu o mufă 
pentru conectarea unui senzor 
extern (termocuplu) și cu un senzor 
IR pentru măsurarea temperaturii 
suprafețelor.

Adâncime de măsurare : până la 3 cm
Displayul aparatului poate fi setat să
afișeze umiditatea în unități CM.
Aparatul e ideal pentru măsurători
compara�ve cu metoda CM

Măsoară umiditatea betonului, 
șapelor, cimentului, tencuielilor 
sau lemnului.

Pentru determinarea instantanee a
umidității lemnului și a șapelor.

Aparat digital de măsură pentru determinarea rapidă și 
nedistruc�vă a umidității în vecinătatea suprafeței de contact.

Cod pt. comandă                           110 411 100

Electrozi - perie - 12 cm       BE-03
pentru măsurarea umidității șapei
(în găuri) 

Cod pt. comandă                           110 411 200

Electrozi plați - 23 cm           FE-04
pentru măsurarea umidității șapei
flotante, deasupra izolației 

Cod pt. comandă                           110 411 400

Electrozi penetranți              PP-05
pentru măsurarea umidității 
lemnului 

Cod pt. comandă                           110 411 300

Electrozi penetranți              GE-10
pentru măsurarea umidității în 
lemnului 

Cod pt. comandă                           110 411 600

Sondă bullet                              B-60
pentru măsurarea nedistruc�vă a
umidității materialelor de construcție

Cod pt. comandă                           110 411 500

Sondă pentru aer              RFT-38C
pentru măsurarea temperaturii și a
umidității 

Electrozi cu mufă DIN-7 pentru
VI-D4
compa�bili și cu UNI 2, HB 30, RTU 600 
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Trusă de măsurat umiditatea CMEX Hygro-i 
Dispozi�v avansat pentru măsurarea umidității dotat cu o
mare varietate de accesorii.

SET CMEX Hygro-EZ
include : 
1) CMEXpert II (110 371 100)

2) set de unelte

3) Set de manșoane pentru introducerea 

     sondelor

4) cablu de date pt. măsurători

5) sondă pentru măsurători

6) electrod penetrant 

 

CMEX II

Concrete Encounter CME 4

Concrete Encounter CME 4 este un dispozi�v de mână pentru determinarea
umidității pe principiul măsurării nedistruc�ve a impedanței electrice.

Acesta compară modficările de impedanță cauzate de prezența umidității
și le afișează pe un cadran analogic clar și ușor de ci�t.

MĂSURĂTORI NEDISTRUCTIVE ÎN CÂTEVA SECUNDE
CMEX II este un aparat nedistruc�v pentru măsurarea instantanee a 
conținutului de umezeală în beton și șape. Dotat cu un port plug-in pentru 
electrod penetrant pentru lemn și o sondă RH (Hygro-i) acest instrument
mul�funcțional este ideal pentru profesioniș�i din domeniul pardoselilor.   

Pentru măsurarea instantanee a conținutului de umezeală 
în betoane și șape, fără a găuri sau deteriora suprafața.
   

CARACTERISTICI SPECIALE : 
-    măsurători foarte precise în câteva secunde
-    ecran LCD iluminat, ușor de u�lizat și de ci�t
-    3 moduri diferite de folosire :   
     + determinarea umidității betonului sau a șapei
     + determinarea umidității rela�ve pe baza punctului de rouă
     + măsurarea procentului de umiditate a lemnului
     4 scări integrate :
     + beton / șape pe bază de ciment
     + echivalent CM (pentru beton / șape pe bază de ciment)
     + ghips / tencuieli pe bază de ghips
     + scara de referință (ex.: măsurători compara�ve la șapele cu anhidrit)
- funcție măsoară / reține   

Cod pt. comandă                         110  371  100

Cod pt. comandă                         110  374  000

Cod pt. comandă                         110  372  010

Cod pt. comandă                         110  372  020

Cod pt. comandă                         110  372  030

Cod pt. comandă                         110  372  040

Cod pt. comandă                         110  372  050

Cod pt. comandă                         110  372  060

Cod pt. comandă                         110  372  070

Cod pt. comandă                         110  372  090

Cod pt. comandă                         110  370  000

Cablu de date pt. măsurători                       

Sondă pentru măsurători                       

Burghiu SDS cu carburi                       

Electrod penetrant                       

PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE :

Aparatul funcționează pe baza variației impedanței

electrice a materialelor în funcție de umiditatea 

acestora.

Impedanța electrică e măsurată generând un 

câmp electric alterna�v de frecvență joasă.

Câmpul penetrează materialul testat. Curentul

alterna�v generat de câmp e invers proporțional

cu impedanța materialului.

Instrumentul detectează  acest curent, îi

determină amplitudinea și calculează umiditatea.

PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE :

Electrozii coplanari de la baza lui CME 4 

transmit semnale paralele de frecvență joasă 

prin material, aparatul fiind calibrat să compare 

valorile de impedanță caracteris�ce betonului 

umed și ale celui acceptabil.

Dimensiuni :                         155 x 85 x 38 mm
Greutate :                                                   280 g
Carcasa :                                                        ABS
Alimentare :                                     9 Volți, PP3
Display :                                                     Digital

    

Dimensiuni :                         155 x 85 x 38 mm
Greutate :                                                   280 g
Carcasa :                                                        ABS
Alimentare :                                     9 Volți, PP3
Display :                                                 Analogic
Domeniu de măsurare :

Până peste 6% umiditate - la beton
0 - 4%  conform CM
0 la 100 pe scara de referință

    

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

CARACTERISTICI :

- ci�ri instantanee

- funcționare nedistruc�vă

- rezultate reproduc�bile

- funcția citește/reține

- dimensiuni de buzunar

- funcționează cu baterii

- cadran analogic clar, ușor de ci�t

- componente (corp și electrozi) robuste și durabile

Set de unelte

Accesorii / elemente auxiliare

Tester pentru calibrare

Termometru de suprafață în infraroșu

Set de manșoane (25 buc.) 

pentru calibrarea găurilor pentru sonde
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Hydrome�e -BL- Compact 

Aparat de măsură pentru umiditate pentru diverse specii
de lemn, dar și pentru materiale de construcție moi sau
materiale izolatoare.

Pentru a realiza o măsurare precisă a umidității, pinii 
sunt presați în material : cherestea, PAL, furnir sau
PFL, cu grosimi maxime de 25 mm, precum și ghips 
sau tencuieli.
După măsurare, valorile se compară cu minimele și 
maximele corespunzătoare materialului respec�v 
stocate în memoria aparatului.

Domeniu de măsurare :
Lemn : 6 - 25 % umiditate
Materiale de construcție : 0.4 - 6% din greutatea uscată.

Hydrome�e -BL- Compact TF-IR2

Aparatul calculează temperatura punctului 
de rouă, umiditatea de echilibru a lemnului 
și umiditatea absolută a aerului în g/m³

Valorile măsurate sunt afișate simultan
pe displayul LCD cu 3 linii
precizia : 0.1% sau 0.1°C

Domeniu de măsurare :
Umiditatea aerului : 5 până la 95% rF
Temperatură : - 20 până la +70°C
Temperatura suprafețelor : -40 până la +240°C

Se livrează cu baterie, pini de rezervă,
capac protector și cu�e din plas�c.
      

Se livrează cu baterie și cu�e din plas�c.
      

Se livrează cu baterie și cu�e din plas�c.
      

Cod pt. comandă                         110  223 000

Cod pt. comandă                         110  221 100

Cod pt. comandă                         110  270 600

Hydrome�e -BL- Compact B2

Aparat pentru măsurarea umidității, cu curenți
de înaltă frecvență, pentru pentru materiale de 
construcție, folosind principiul constantei dielectrice.

Dotat cu display LCD cu 3 linii și senzor cu bilă pentru
detecția nedistruc�vă a umidității în orice �p de material
de construcție. Recomandat de asemenea pentru a 
determina distribuția umidității în pereți, tavane și
pardoseli. Ideal pentru testarea prealabilă celei cu 
dispozi�ve CM. Are posibilitatea setării unui semnal 
acus�c la depășitrea unei valori date a umidității.

Domeniu de măsurare :
Scară de la 0 la 199,9 de unități
0.3 la 6.0% din masa uscată
0.3 la 4.0 conform CM 

Higrometru RTU 600 
Conceput în special pentru arhitecți, constructori și experți în construcții. 
Măsoară umiditatea lemnului, umiditatea materialelor de construcții,
umiditatea aerului și temperatura.

Se livrează cu casetă de transport,

incluzând ca accesorii standard : 

electrod penetrant  M20 și 10 pini 

de rezervă de 16 și 23 mm,

 o pereche de electrozi penetranți M6

pentru măsurat umiditatea materialelor

de construcții, gel de contact,

Electrod ac�v RFT 28 pentru măsurarea

umidității și temperaturii aerului , cablu

de date pt. măsurători MK 8

      
Cod pt. comandă                         110  360 000

Higrometru electronic pentru lemn COMPACT

 

Higrometru COMPACT B
Ideal pentru a determina rapid distribuția zonelor umede

din pardoseli, pereți sau tavane; recomandat pentru u�lizarea 

împreună cu instrumente de determinare prin metoda cu carbid. 

Versiune de buzunar, 

cu display LCD.

Cod pt. comandă                         110  270 000

Cod pt. comandă                         110  260 000

Cod pt. comandă                         110  350 002

Cod pt. comandă                         110  350 005

Electrozi penetranți (se bat cu ciocanul)

pereche

Electrod penetrant (se bate cu ciocanul)

Cod pt. comandă                         110  200 012

Cod pt. comandă                         110  200 013

Cod pt. comandă                         110  200 014

Cod pt. comandă                         110  350 006

Capete de electrod de rezervă                      

M6/M20, 23 mm                               (100 buc.)                       

M6, 40 mm                                         (100 buc.)                       

M6, 60 mm                                         (100 buc.)                       

M20, 16 mm                                      (100 buc.)                       

Cod pt. comandă                         110  200 004

Cod pt. comandă                         110  350 003

Cablu de date

Cu�e cu gel de contact

Electrod ac�v RF-T28
Pentru măsurarea rapidă a umidității
și temperaturii aerului
compa�bil cu UNI 2, HB 30, RTU 600 

Cod pt. comandă                         110  200 200

Domeniu de măsurare :
Umiditatea lemnului
de la 5% la 20%

Accesorii pentru higrometre

Electrod ac�v B50
Pentru localizarea rapidă a 
zonelor umede
compa�bil cu UNI 2, HB 30, RTU 600 

Cod pt. comandă                         110  360 200

Aparat foarte u�l, cu senzori de infraroșu 
pentru temperatura suprafețelor și senzori 
de umiditate a aerului, pentru măsuratori 
simultane rapide
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Set ptentru măsurat duritatea stratului suport

Se reglează tensiunea din arcul creionului de trasat, conform
durității dorite.

Șablonul cu fante se ține cu o mână pe stratul suport. Cu cealaltă 
mână se trag succesiv trei linii, folosind fantele acestuia. 
Se rotește șablonul la 45 - 60° și se trasează alte trei linii. Modelul
rezultat trebuie să fie în formă de romburi.

Se evaluează duritatea în funcție de penetrarea vârfului și
de aspectul marginilor conturului trasat.

Pană pentru măsurarea nivelului șapei
măsoară denivelările

gradată de la 1 la 20 mm

Riglă pentru verificarea planeității șapei
pentru a iden�fica neregularități de 3-5 mm

100 cm, cu coadă și roți reglabile

Set pentru testarea stratului suport
ideal pentru verificări oficiale

- ușor și prac�c
- cu�e robustă de transport,
 din material plas�c

Dispozi�v de siguranță
pentru montaj în pardoseală

Măsoară temperatura sistemelor de încălzire prin
pardoseală.
Pentru pardoseli din gresie, piatră naturală, beton,
pardoseli elas�ce și parchet.

Folie termică de    
detecție CPM
330 x 550 mm / folie

Pentru localizarea sigură a țevilor
de apă și încălzire sub pardoseli

Cod pt. comandă                         110  140 000

Cod pt. comandă                           110 195 200

Cod pt. comandă                         161  800 000

Cod pt. comandă                         161  849 000

Cod pt. comandă                         110  195 100

Cod pt. comandă                         110  136 500

Cod pt. comandă                         100  190 000

Varianta “Altvater”              pachet de 30 buc.                   

Se livrează cu săculeț protector. 
      

Set cu 3 folii pentru  intervalele de 
temperatură : 18-22 / 22-26 / 26-30˚C 
      

Conține :

Higrometru  VI-D4

Termo-higrometru LVT-15-IR

Dispozi�v de măsurat duritatea stratului suport

Pană pentru măsurat nivelul șapei

Metru pliabil

Cod pt. comandă                         110  132 000

Cod pt. comandă                         110  131 000

Cod pt. comandă                         110  130 000

Termo - Higrometru TH 100

Dispozi�v pentru instalatorii de parchet; 
măsoară temperatura, umiditatea 
rela�vă și umiditatea lemnului.

Cameră cu termoviziuneTermometru compara�v : 
pardoseală - atmosferă, Model 26  
Domeniu : -20 până la +80°C 
Sistem de măsurare dublu :
Temperatura pardoselii : roșu
Temperatura aerului: albastru

Pentru determinarea rapidă a umidității 
încăperilor. Dispozi�v ideal pentru
instalatorii de parchet și laminate

Timp de măsurare : 5 - 10 minute

generează reprezentări simple pe baza imaginii termice a obiectelor, 
u�le pentru a detecta (de exemplu) circuite de încălzire în pardoseală

Imaginile termice pot fi salvate in memoria proprie a aparatului sau pe un 
card SD și pot fi transferate în calculator prin conexiune USB.

Este echipată și cu o cameră digitală în spectrul vizibil, care realizează 
imagini obișnuite, care pot fi comparate cu cele termice.

DATE TEHNICE :

Plajă de măsură :                         -30.....+300°C
Acuratețe :                                                       3%
Rezoluție IR :                                      12 x 16 px
Rezoluția camerei digitale :        320 x 240 px
Display :                                                         LCD 
Diagonală :                                                7,1cm
Temperatură (u�lizare) :                      0 - 40°C
Temperatură (depozitare) :              -10 - 50°C
Umiditate (u�lizare) :                          10 - 85%
Dimensiuni :                        200 x 110 x 85 mm
Greutate totală :                                          290g
Alimentare :                         acumulator  Li-Ion

    

NOU

Termo - Higrometru analogic
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PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT, FINISAREA SUPRAFEŢELOR  

ECHIPAMENTE DE ȘANTIER

Spoturi LED cu acumulator

- gata de u�lizat oricând; luminează în spații restrânse
- nu necesită sursă exterioară de curent 
- comutator cu 4 poziții : 100%, 50%, 25% , lumină intermitentă
- consum op�mizat pentru a proteja acumulatorul

Cod pt. comandă                         110  600 000

Cod pt. comandă                          570 901 400

Cod pt. comandă                         110  701 000

Cod pt. comandă                         110  750 000

Cod pt. comandă                         110  700 100

Furtun de aer : 10 m

pt. prelungitoare, vezi pag. 28

Cod pt. comandă                         570  901 250

Cod pt. comandă                         570  901 350

Ven�lator de podea 360°

U�l după inundații sau pentru uscarea mochetei

după curățare industrială. 

Turbo Dryer TD 300 și TD 2200 
U�le pentru uscarea materialelor de etanșare, 
pentru uscarea mochetei sau după inundații. 
TD 300

TD 2400 cu distribuitor cu 3 căi
curentul de aer poate fi împărțit în 3 (datorită 
adaptorului) și direcționat prin furtunuri de 10 m

Ven�latoare

Spot LED de 20 W cu acumulator
cu sta�v magne�c

Luminozitate echivalentă cu cea a 
unei surse convenționale de 200 W

Flux luminos (lumeni)                                1800
Timp de funcționare (ore)                               5
Clasa de protecție                                      IP 65

Se livrează cu încărcător auto și pentru rețea.

Cod pt. comandă                         570  901 150

Spot LED de 10 W cu acumulator
cu sta�v magne�c

Luminozitate echivalentă cu cea a 
unei surse convenționale de 100 W

Flux luminos (lumeni)                                  900
Timp de funcționare (ore)                               6
Clasa de protecție                                      IP 65

Se livrează cu încărcător auto și pentru rețea.

Kit cu spot LED de 10 W cu acumulator
cu sta�v magne�c

Luminozitate echivalentă cu cea a 
unei surse convenționale de 100 W

Flux luminos (lumeni)                                  900
Timp de funcționare (ore)                               6
Clasa de protecție                                      IP 44

Se livrează cu încărcător auto și pentru rețea,
acumulator de rezervă și cu�e.

Spot LED de 50 W cu acumulator

Luminozitate echivalentă cu cea a 
unei surse convenționale de 500 W

Flux luminos (lumeni)                                4500
Timp de funcționare (ore)                           6-8
Clasa de protecție                                      IP 65

Se livrează cu încărcător pentru rețea.

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V
Putere consumată :                                 130 W
Debit de aer :                                    1270 m³/h
Dimensiuni (H x l x L) :     225 x 385 x 385 mm
Greutate :                                                  4,6 Kg

    

Alimentare :                                               230 V
Putere consumată :                                   85 W 
Debit de aer :                                      540 m³/h
Dimensiuni (H x l x L) :    300 x 250 x 280 mm
Greutate :                                                  3,2 Kg

    

Alimentare :                                               230 V
Putere consumată :                                 550 W 
Debit de aer :               2263/2645/2920 m³/h
Dimensiuni (H x l x L) :    460 x 400 x 460 mm
Greutate :                                                   11 Kg

    

Trepied 

Pentru până la 3 spoturi de 20 sau 30 W,
înălțime reglabilă con�nuu, max. 160 cm.

Cod pt. comandă                         570  904 000

Cod pt. comandă                         570  905 000

Tub fluorescent de rezervă : 400 W    

Cod pt. comandă                         570  904 002

Lampă cu halogen
Cu suport stabil, mâner izolat, geam 

securizat și grilă metalică protectoare.

Putere : 400W; cablu de 1 m.

Numai pentru interior.                                  

Tub fluorescent inclus

Lampă cu halogen

pe trepied telescopic
Înălțime variabilă con�nuu, până la 2 m

Putere : 400W; cablu de 3 m.

Numai pentru interior.                                  

Tub fluorescent inclus
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pt. canal elip�c, 12 dinți

Disc HM Ø 130 x 3,2 mm, 12 dinți  

Disc HM Ø 130 x 3,8 mm, 

Disc diamantat Ø 130 x 3,5 mm 

Discuri  de rezervă pentru KFU 830

Discuri  de rezervă pentru KFU 800

Se recomandă conectarea la

un extractor de praf.

Mașină de șanfrenat KFU 1000 E 

- 
- 
- 

Sac pentru praf

pentru KFU1000E

pentru KFU 1000 (modelul anterior)

Cod pt. comandă                           223 870 000

Pt. canal trapezoidal 3,5 mm      223 800 001

Disc diamantat Ø110mm 

Mașină de șanfrenat GROOVER

Discuri HM Ø110mm  

Mașină de șanfrenat KFU 830
 
Mașină versa�lă pentru linoleum, PVC sau orice material sinte�c.
Funcționează perfect chiar pe suprafețe neregulate, garantând rezultate profesionale.
Cu ghidaj lateral reglabil pentru pardoseli din cauciuc an�derapant.                           

Se livrează cu :
- cu�e metalică de transport,
- un disc pt. canal elip�c HM Ø 120 x 3,6 mm, 
- sac de praf

Se livrează cu :
- cu�e metalică de transport,
- un disc pt. canal trapezoidal Ø 110 x 3,5 mm, 
- sac de praf

Cod pt. comandă                         223  920  000

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V 

Putere consumată :                                830 W

Turație :                                               5000 rpm

Adâncime de tăiere :                            0,5 mm

Greutate :                                                  4,5 Kg

    

Alimentare :                                               230 V

Putere consumată :                                 900 W 

Turație :                                 8000 - 15000 rpm

Adâncime de tăiere :                       0 - 4,5 mm

Greutate :                                                  4,9 Kg

    

Alimentare :                                               230 V

Putere consumată :                                 700 W

Greutate :                                                  6,5 Kg

Adâncime de tăiere :                          0 - 4 mm

    

Cod pt. comandă                        223  920  001

Cod pt. comandă                        223  920  002

Cod pt. comandă                        223  900  002

Disc diamantat pentru pardoseli an�derapante

Ø 120 x 2,4 x 20 mm 

Cod pt. comandă                         223  950 300

Ø 120 x 3,3 x 20 mm                   223  950 200

Ø 120 x 4,3 x 20 mm                   223  950 100 Cod pt. comandă                         223  950 007

Cod pt. comandă                         223  951 500

Ø 120 x 3,6 x 20 mm                   223  951 300

Caracteris�ci :
-  deșeurile sunt eliminate prin partea din spate a mașinii
-   turație variabilă con�nuu (8000 - 15000 rpm)
-   sac de praf mare și ușor de detașat pentru golire
-   adâncime de tăiere reglabilă de la 0 la 4,5 mm

Caracteris�ci :
-   tehnologie de extracție a prafului cu turbină
-   suport în trei puncte
-   rolă reglabilă pentru pardoseli de cauciuc an�derapant
-   turație în două trepte : 14.000 / 18.000 rpm

Pt. canal semicircular 2,8 mm    223 800 005

Pt. canal semicircular 3,5 mm    223 800 030

Pt. canal semicircular 4,0 mm    223 800 002

Pt. canal semicircular 3,5 mm    223 800 020

Se livrează cu :
- cu�e metalică de transport,
- un disc HM Ø 130 x 3,8 mm, cu 12 dinți,
- trusă de scule

Cod pt. comandă                         223  951 000

Discuri HM elip�c, 12 dințipt. canal 
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230 V 224 828 001

Aparat de sudură cu aer cald
Leister TRIAC ST

Se livrează cu cu�e de transport 

și duză standard.

Element de încălzire

1550 W pentru TRIAC ST

Tubul protector răcit conferă mai multă siguranță în u�lizare. 
Ambele filtre de aer pot fi scoase și curățate, op�mizându-se 
debitul și performanțele aparatului. 

                          

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Putere  :                                                  1600 W 

Temperatură :                                    40 - 700°C

Debit de aer :                                     240 l/min.

Greutate :                                                 1,0 Kg

    

Cod pt. comandă                          224  828 000

230 V 224 823 101

Aparat de sudură cu aer cald
Leister TRIAC AT

Se livrează cu cu�e de transport 

și duză standard.

Element de încălzire

1550 W pentru TRIAC AT

Volumul de aer este reglabil independent de temperatură.
Unitatea e-drive facilitează u�lizarea intui�vă; informațiile 
sunt afișate vizibil pe displayul e-drive. Sonda precisă 
garantează menținerea temperaturii constante.

                          

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Putere  :                                                  1600 W

Temperatură :                                    40 - 700°C

Debit de aer :                           120 - 240 l/min.

Greutate :                                                 1,0 Kg

    

Cod pt. comandă                          224  823 000

Aparat de sudură 
Leister HOT-JET S

Se livrează cu duză standard, de 5 mm

Element de încălzire de 435 W

Aparat ușor pentru reparații la îmbinări, colțuri,
curburi și în spații restrânse.

                          

Cod pt. comandă                        224  815 001

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Putere  :                                                     460 W

Temperatură :                                    20 - 600°C

Debit de aer :                                20 - 80 l/min.

Greutate (inclusiv cablul) :                      0,6 Kg

    

Cod pt. comandă                          224  815 000

Kituri de sudură cu aer cald 

cu cu�e pt. transport - systainer

Se livrează în cu�e de transport
cu următoarele accesorii :
- unealtă de șanfrenat
- duză standard
- duză rapidă
- rolă de presare
- cuțit Mozart de îndepărtat surplusul, 
  cu 5 lame
- perie de curățat 
- perie de sârmă

                          

Accesorii separate

Cu�e de transport

Pentru TRIAC S / PID / BT

Pentru alte cu�i de transport Systainer - vezi pag. 104

230 V 224 823 500

Kit de sudură Leister TRIAC AT
cu cu�e de transport / systainer

și accesorii 

230 V  224 828 500

Kit de sudură Leister TRIAC ST
cu cu�e de transport / systainer

și accesorii 

230 V 224 825 000 

Kit de sudură Leister HOT-JET S
cu cu�e de transport / systainer

și accesorii 

230 V 224 819 100
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Cod pt. comandă                        224  819 100

Modelator cu aer cald 

Modelator cu aer cald 

Pentu executarea șanfrenului la pardoseli an�derapante  

Pentu executarea șanfrenului la pardoseli PVC și elas�ce, cu duză    

și linoleum, cu duză standard

se livrează fără duze

se livrează fără duze

standard sau duză pentru viteză mare

Duze pentru finisat 

Perii de curățat
Perie de curățat

Perie cilindric  de sârmăă

Rolă presoare PUR, cu Ø 25 mm

Duze standard pentru sudură Duze speciale pentru sudură

Lame de rezervă

Lamă de rezervă (1 buc.)

10 buc. 262 606 000

Lamă E3     262 610 003

224 400 011

224 400 066

Varianta standard

224 400 009

224 810 040

Tip 1

Tip 2

224 810 060

224 810 050

Cod pt. comandă 224 800 003

Cod pt. comandă 224 800 005

Cod pt. comandă 224 700 300

224 810 008

Duză standard
pentru Leister TRIAC

Duză pentru sudură rapidă CA 72
cu rolă presoare acoperită cu Teflon, 
pentru electrod cu secțiune triunghiulară

Duză Mipolam -PO- 6 E.30
Cu formă îmbunătățită și debit
op�mizat; concepută special pentru 
materiale cu poliolefini; poate suda 
și pardoseli din materiale compozite 
pe bază de vinil.

Duză Lată
20 mm

Duză Lată
40 mm
Pentru sudură prin suprapunere. 

Duză FIN
Se folosește cu o duză standard;
are două orificii de aer pentru a
suda ușor în colțuri și curburi. 

Duză Gât-de-lebădă
Se folosește cu o duză standard; 
presează cordonul de sudură la 
muchii și  în colțurile interioare,. 
 

Duză cu vârf îndoit
150 mm 

Duză pentru sudură rapidă
Pentru produse de acoperit pereții. 

Duză standard
pentru electrozi de 5 mm
pentru Hot Jet S

Duză pentru sudare rapidă
pentru electrozi de 4- 5 mm

Duză ULTRA pentru sudare rapidă
Pentru electrozi de 5 mm,
concepută special, cu fante de 
aer reduse sau repoziționate,
pentru pardoseli din PO, PVC, 
sau PU.

Duză ULTRA cu nas curbat
Pentru sudat plinte și pardoseli 
an�derapante neregulate.

Pentru sudat pardoseli PVC cu protecție din poliuretan (PU)

Rola PUR se atașează de duza ULTRA pt. sudare rapidă.

Asigură o sudură solidă fără a afecta stratul de poliuretan. 

Kitul pentru sudat pardoseli cu poliuretan (PU) constă în :

Rolă PUR,  duză ULTRA pt. sudare rapidă și cuțit MOZART 

pentru îndepărtarea surplusului de material.

 

Duză de sudură pentru bandă
8 mm pentru ColoRex®

Cod pt. comandă                        224 800 002

Cod pt. comandă                          224 400 330

Cod pt. comandă                          224 810 030

Cod pt. comandă                        224 815 003

Cod pt. comandă                          224 700 100

Cod pt. comandă                          224 800 007

Cod pt. comandă                          224 800 013

Cod pt. comandă                          225 810 200

Cod pt. comandă                          262 637 000

Cod pt. comandă                          224 810 020

Cod pt. comandă                          224 810 080

Cod pt. comandă                          224 815 002

Cod pt. comandă

Cod pt. comandă

Cod pt. comandă

Cod pt. comandă

Cod pt. comandă

Cod pt. comandă

Cod pt. comandă



225 860 100

225 870 001

-

-

225 865 000

Low-Tech+Universal 225 860 004 

225 865 300    

High Tech + E 225 865 004

605 x 486 x 312 mm

Cod pt.comandă 225 860 300

Cod pt. comandă Cod pt. comandă

225 865 310

Aparat de sudură
automat Leister
UNIFLOOR
 
Aparat de concepție inovatoare
pentru linoleum sau  PVC,cu
reglaj con�nuu al temperaturii
și avansului și întrerupător 
reglabil pentru contact cu 
peretele.
                        

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului  :                 2300 / 1800 W 
Temperatură :                                    20 - 620°C
Cablu electric :                                              3 m
Greutate :                                                   14 Kg

    
UNIFLOOR E

- dispozi�v derulator

- control electronic al temperaturii

- supapă 2/3 pentru -Air Knife-

- duză specială -Air Knife

    

UNIFLOOR High-Tech
- dispozi�v derulator

- control termo-electric al temperaturii

- potențiometru cu variație con�nuă pentru

  controlul debitului de aer

- afișarea valorii setate și a celei curente a 

  temperaturii și afișarea vitezei

- pornire automată, reglabilă

    

Piese de schimb / accesorii speciale

Duza specială direcționează jeturi precise către mijlocul canalului, iar aerul 

reflectat încălzește marginile canalului protejând suprafața acoperită cu PU

Supapă 2/3 pentru -Air Knife- 

Duză pentru poliolefini 

Cu�e de transport
pentru UNIFLOOR sau GROOVER 

Duză specială -Air Knife- pentru
PVC acoperit cu PU
Pentru sudura termică a pardoselilor din PVC
acoperit cu PU (poliuretan), cu aparatul de 
sudură LEISTER UNIFLOOR.

Cod pt.comandă

Cod pt.comandă

Cod pt.comandă

Elemente de încălzire 

2100 W                                                     101.910 2100 W                                                     103.604
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Automat de sudură MINIFLOOR
noul automat de sudură pentru pardoseli elas�ce

Pla�orma motorizată, cu sistem de fixare pentru aparatul dumneavoastra 
de sudură e alegerea inteligentă atât pentru profesioniș�, cât și pentru 
începători.

Ideală atât pentru suduri scurte cât și pentru proiecte mici sau medii

Pla�orma MINIFLOOR transformă aparatul dumneavoastră de 
sudură cu aer cald într-o mașină de sudură în câteva secunde.
Aceasta crește calitatea sudurilor, usurează munca și reduce 
�mpul de lucru.
Pute� folosi aparatul chiar pentru suduri care încep de la 1,2m liniari.
Aparatul sudează uniform, fără întreruperi, cu viteza de 2 m/minut, 
dublă față de viteza sudării manuale.
 Deoarece cântărește doar 5,3 Kg, MINIFLOOR e foarte ușor de 
transportat.

Caracteris�ci Speciale : 
- compa�bil cu modelele Triac mai vechi
- viteza dublă de lucru față de sudura manuală
- montarea/demontarea derulatorului se face în câteva secunde, 
  fără unelte
- montarea/demontarea aparatului Triac se face în câteva secunde, 
  datorită clemei simple de prindere
- senzor de pornire reglabil integrat
- distanța minimă de la perete : 51 mm
- gabaritul redus facilitează trecerea pe sub obstacole situate la 295 mm 
  pe înalțime.

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Viteză de lucru :                      0,5 - 5 m.l. / min

Dimensiuni :                      310 x 225 x 245 mm

Greutate :                                                  5,3 Kg

    

Kit MINIFLOOR

cu aparat de sudură TRIAC AT

Cod pt. comandă                          225 880 500

Manșon din cauciuc Ø 64 mm 
pentru fixarea aparatelor mai vechi 

Cod pt. comandă                          225 880 010

Automat MINIFLOOR

Cod pt. comandă                          225 880 000
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226 114 000

1650 + 1650 W, 3 poli 
(versiunea Flicker)

3000 W, bipolar  

(versiuni ELECTRON anterioare)

230 V 226 110 001

230 V  226 111 001

Duză lată : 75 x 2 mm 

Cod pt. comandă

Cod pt. comandă

226 100 006

3400 W pentru ELECTRON ST

230 V 226 114 001

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V 
Temperatură - până la :                           650°C
Cablu electric :                                              3 m
Greutate :                                                  1,6 Kg

    

Elemente de încălzire de rezervă

Cu control electronic. Se livrează cu element de 
încălzire de rezervă și cu�e de transport

Suflantă cu aer cald, 
Leister ELECTRON ST

Piese de schimb pentru ALK2/200 

Lamă toare încălzi 226 600 001

230 V  226 600 002 226 600 000

Element de încălzire 200 W

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V
Element de încălzire  :                            200 W  
Lamă :                                               80 x 75 mm
Greutate :                                                  4,2 Kg

    

Dispozi�v pentru lipirea
materialelor plas�ce ALK 
2/200

Cod pt. comandă

226 150 000

230 V 226 150 001

Cod pt. comandă

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului  :                             2000 W  
Temperatură :                                    80 - 650°C
Dimensiuni :                      230 x 200 x 240mm
Greutate (fără cablu) :                           0,63 Kg

    

- control digital al temperaturii de la 80 la 600°C

- 5 trepte de debit de aer

- 14 programe de lucru

- meniu în opt limbi

- mod standby

- carcasă din două piese

- design ergonomic

    

Aparat de sudură cu 
aer cald, Weldy plus S

Element de încălzire pentru Weldy plus S 

2000 W

Aparat ergonomic, compact, precis și silențios, cu aplicații universale.

U�lizat pentu termocontracție, ambalare, formare, încălzire.

Conceput special pentru comoditate în u�lizare.

Se livrează cu cu�e de transport,duză cu 
reflector, duză pentru sudură,  duză pentru 
sudură prin suprapunere, duză pentru 
termocontracție, rolă de presare 

Cu ajutorul displayului integrat și funcției de memorie se pot controla 
cele 14 meniuri de funcționare. Afisajul LED de dimensiuni mari arată
temperatura și debitul de aer, ceea ce facilitează contolul și crește
precizia operațiunii executate. 

Unelte de șanfrenat

 

                        

Anterioară (1 buc.) 262 611 910

262 611 920

BEETLE - Echipat cu două lame reglabile pe 

înălțime, pentru a tăia uniform PVC-ul sau 

linoleumul. Lama anterioară e pentru a decupa 

în câmp, iar cea posterioară pentru a decupa 

până la perete.

 

                        

Cod pt. comandă                         262 611 900

Lame de schimb : 3,5 mm  

Posterioară (1 buc.)

Cod pt. comandă                          262 605 500

10 lame de rezervă                      262 606 000

QUICKY - unealtă de șanfrenat cu mecanism 

de schimbare rapidă a lamei

cu 4 lame de rezervă

Cod pt. comandă                          262 611 800

Leister GROOVY - unealtă de șanfrenat 

care datorită construcției ergonomice pemite

lucrul fără a aplica o presiune mare. Canalul 

este uniform, și precis, inclusiv capetele.

Cod pt. comandă                          262 611 400

SWIF-T GROOVER - unealtă de șanfrenat 

ergonomică pentru PVC / linoleum - taie curat, 

cu ușurință, canale uniforme, cu ajutorul lamei 

reglabile pe înălțime.

Se livrează cu 5 lame de rezervă

Cod pt. comandă                          262 611 700

10 lame de rezervă                      262 606 000

Super Groover - cu ro�le
Super Groover este o unealtă compactă ideală 
pentru spații mici și medii. Poate fi u�lizată cu 
succes și la pardoseli an�derapante. Lama e 
ajustabilă pe înălțime, asigurând un canal 
uniform la orice adâncime.



galvanizată, cu rulmenți

40 mm  224 400 400

60 mm 224 400 600

Rolă de presare

Role de presare

Rolă pentru colțuri
diametrul - Ø 20 mm 
din alamă

Cod pt. comandă                          262 615 000

Rolă CA
compa�bilă cu duza universală CA

Cod pt. comandă                          262 618 000

Rolă din silicon

Ø 32 x 40 mm 

pentru suprapuneri de până la  40 mm 
Cod pt. comandă                          224 400 122

Rolă din oțel
Ø 30 x 50 mm 
pentru suprapuneri de până la  45 mm 

Cod pt. comandă                          224 400 125

pentu muchii interioare
Rolă de presare

Cod pt. comandă                          224 400 123

u�lă pentru a aplica presiune în
diferite moduri 

Unealtă pentru trepte, cu rolă

Cod pt. comandă                          237 543 000

Rașchetă triunghiulară
cu cap din carburi, cu 6 muchii ac�ve

Cod pt. comandă                          262 613 000

Lamă de rezervă                           262 613 001

P-Type 

Cod pt. comandă                          262 605 000

10 lame de rezervă                      262 606 000

- unealtă de șanfrenat cu 5 lame 

ELS 

Cod pt. comandă                          262 601 000

10 lame de rezervă                      262 602 000

- unealtă de șanfrenat reglabilă cu 3 lame 

Unealtă de șanfrenat pentru pereți

Cod pt. comandă                          262 629 000

Lamă de rezervă                           262 629 100

Pentru canale cu secțiune în formă de U
Recomandată special pentru produse subțiri de
acoperit pereții (ex. : tapet PVC)

Se folosește împreună cu rigla din oțel  262 612 200 (vezi pagina 81)
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Unelte de șanfrenat

Unealtă standard pentru șanfrenat

Cod pt. comandă                          262 603 000

10 lame de rezervă                      262 604 000

cu 5 lame 

Cod pt. comandă                          262 607 000

Lamă de rezervă                           262 607 001

Rașchetă triunghiulară

Unealtă de șanfrenat reglabilă “Special”

Cod pt. comandă                          262 608 500

Lamă de rezervă                           262 608 001

Rolă cu Teflon pentru linoleum

Cod pt. comandă                          225 810 004

Bilă din alamă
pentru a presa în interiorul curbelor

și îmbinărilor curbate 

Bilă  Ø 14 mm 224 816 000

Bilă  Ø 19 mm 224 817 000

pentu muchii exterioare
Rolă de presare

Cod pt. comandă                          262 614 000



Instrumente pentru sudat - Trimmere - Rindea pt. îmbinări - Unelte de ascuțit

Trimmerul Mozart
cu ghidaj integrat pentru pretăiere

Se livrează cu distanțiere de 
0,5 și 0,7 mm

Cod pt. comandă                          262 636 000

Cod pt. comandă                          262 636 400

Teacă din piele
pentru trimmer Mozart 
și lame de rezervă

Trimmerul rapid MOZART
Îndepărtarea surplusului de material de sudură se poate face din picioare, cu o singură trecere (în 
loc de două (pretăiere și tăierea finală). Speed Trimmer face aceste operațiuni simultan.

Lama și distanțierele sunt iden�ce cu cele de la instrumentul de mână, diferența fiind că aici sunt
două lame, poziționate una după alta, pe un cărucior conectat la un mâner telescopic printr-o
ar�culație universală.

Datorită procesului de tăiere combinat și poziției de lucru (în picioare), instrumentul mărește 
semnifica�v produc�vitatea, în special în lucrări de anvergură, pe suprafețe mari.

Trimmerul RDP
Se folosește pentru a îndepărta surplusul de material de sudură la ridicările rotunjite,
la muchiile exterioare sau în lucrările unde există suprafețe curbate.
Lama specială protejează pardoseala împotriva oricărei deteriorări.

Lame de rezervă (5 buc.)             262 636 110

Lame de rezervă (5 buc.)             262 635 100

Cu mâner telescopic                    262 636 550

Fără mâner telescopic                  262 636 500

Mâner telescopic pentru trimmerul rapid

Cu două lame de rezervă

Distanțier 0,5 mm de rezervă    252 636 200

Distanțier 0,7 mm de rezervă    252 636 300

Cod pt. comandă                          262 636 510

Cod pt. comandă                          262 635 000

262 609 101

Pilă cu carborund (carbură metalică) 
ascute lame pt. trimmere, cuțite 
Semilună, trimmere Xacto, alte unelte 

Cod pt. comandă

ghidajul în poziția
pentru pretăiere 

ghidajul se rotește
pt. tăierea finală Piese de rezervă

Trimmer rapid MOZART

Rindea pentru îmbinări 

Unealtă cu două lame folosită pentru 

a îndepărta excesul de material de 

sudură ușor și precis, cu o singură 

trecere.

2 buc                                                262 627 000

Lame de rezervă 

Cu două lame HSS de rezervă

Cod pt. comandă                          262 626 000

cu lamă înclinată teacă din piele pt. cuțit Semilună

ascuțit pe o latură sanie de ghidare

Cod pt. comandă                          262 623 000 Cod pt. comandă                          262 624 000

Cod pt. comandă                          262 621 900 Cod pt. comandă                          262 625 000

Cuțit Semilună 

Cod pt. comandă                          262 621 000

262 890 000

Plac  ă diamantată de ascuțit
ascute lame, cuțite Semilună, 
cu�ere, alte unelte

Cod pt. comandă

262 891 000

DIA Clip 
unealtă de ascuțit pliabilă, de 
buzunar, cu placă diamantată 

Cod pt. comandă

Trimmer îngust 

Lamă de rezervă

Cod pt. comandă                          262 609 300

1 buc.                                              262 609 310
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Lame de rezervă (1 buc.)                         

Lamă E4            262 610 004

Lamă E1            262 610 001

Lamă E2            262 610 002

Lamă E3            262 610 003

Trimmer
pentru pardoseli an�derapante cu
proeminențe din cauciuc  
Cod pt. comandă                          262 609 100

Trimmer Xacto, 
cu mâner din aluminiu și lamă E1, 
pentru eliminarea surplusului de 
material de sudură la colțuri 
interioare, exterioare sau plinte. 

Cod pt. comandă                          262 610 000



Trusă de ustensile pentru sudură la rece

Tip A

Tip C

Tub �p A : Lichid pentru sudura PVC la rece

Produse SEAL pentru sudura PVC la rece

Duză �p A

Duză �p C

Duză �p C Special

Tub �p C : Pastă pentru sudura PVC la rece

Tub �p T : Pastă pentru sudura PVC la rece

Cu�e pentru transport / expunere

30 de tuburi de 44g (50 ml) fiecare

Pentru sudura îmbinărilor PVC tăiate precis (tăietură dublă). Acul de 
metal permite penetrarea lichidului adânc în îmbinare, as�el încât 
aceasta să fie sudată pe toată suprafața.

Avantajele îmbinării sudate : 
-   impermeabilizare de durată
-   fără contracții sau denivelări ale zonei îmbinării
-   greu detectabilă
 
 Produsul (nedeschis) își menține 
 proprietățile  cel puțin doi ani

Pentru sudura pardoselilor PVC cu rosturi de 0,3 - 4mm la îmbinări,
pentru reparații, pentru lipirea tapetului și profilelor din PVC, pentru  
remedierea cutelor mochetei, pentru lipirea plintelor sau panourilor
protectoare din PVC, a foliilor începând de la 0.5 mm grosime, pentru 
repararea rosturilor de până la 4 mm la produsele din imitație de piele.

Avantajele îmbinării sudate : 
-   impermeabilizare de durată
-   fără denivelări ale zonei îmbinării
 
Produsul (nedeschis) își menține 
 proprietățile cel puțin doi ani

Formulă de sudură la rece pentru realizarea de îmbinări durabile
ale pardoselilor din PVC pe suport tex�l pe baza de poliester.
 
-   în procesul de sudare, diferențele de 
     înălțime dintre marginile îmbinării se 
     nivelează
-   produsul poate fi ghidat cu ușurință 
     în îmbinare
-   pasta nu îmbibă suportul și asigură o 
    bună impermeabilizare

Cod pt. comandă                          262 650 000

Cod pt. comandă                          262 651 000

Cod pt. comandă                          262 659 000

Cod pt. comandă                          262 660 000

Cod pt. comandă                          262 652 000

Cod pt. comandă                          262 666 000

Cod pt. comandă                          262 670 000 Cod pt. comandă                          262 654 000

Cod pt. comandă                          262 662 000

Cod pt. comandă                          262 672 000

Cod pt. comandă                          262 673 000

Cod pt. comandă                          262 671 100

Cod pt. comandă                          262 650 500

Cod pt. comandă                          262 651 500

Tub �p A - 44g (50 ml)
Suficient pentru cca. 20 m

Tub �p C - 44g (50 ml)
Suficient pentru cca. 15 m

Tub �p A - 132g (150 ml)
Suficient pentru cca. 60 m

Tub �p C - 132g (150 ml)
Suficient pentru cca. 45 m

Tub �p T - 44g (50 ml)

Suficient pentru cca. 7 m

pentru îmbinări
precise

pentru reparații

pentru tapet și
plinte

MINI
Conținut : 

-   1 duză �p A

-   1 duză �p C

-   1 duză �p C special

-   1 l lichid SEAL 

-   1 l pastă SEAL

-   lichid de curățat duzele, 50 ml

-   lavetă, șablon pt. sudură,

    instrucțiuni de lucru

-   bandă adezivă 30mm x 50 m

MAXI
Conținut : 

-   2 duze �p A

-   1 duză �p C

-   1 duză �p C special

-   2 l lichid SEAL 

-   1 l pastă SEAL

-   lichid de curățat duzele, 100 ml

-   1 tub de sudură �p C - 44 g (50 ml)

-   lavetă, șablon pt. sudură,

    instrucțiuni de lucru

-   bandă adezivă 30mm x 50 m

Lichid de curățat
pentru duze �p A

SEAL - lichid pt. 
sudură la rece 
1l
pentru duze �p A

SEAL - pastă pt. 
sudură la rece 
1l
pentru duze �p C
și �p C special
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Cod pt. comandă                          262 661 000

Trusă “trei pași” 
pentru etanșarea cu succes a pardoselii PVC în trei pași

Cu�e din plas�c care conține : 

-   cu�er Flipper (1 bucata, cu toc)

-   lame drepte H/D (dispenser cu 20 buc.) 

-   lame cu cioc  (dispenser cu 20 buc.)

-   cu�er pentru tapet și tex�le

-   lame circulare de rezervă (5 buc.)

-   rolă pentru îmbinări (1 buc.)

-   bandă adezivă (1 rolă, 30 mm x 50 m)

-   1 tub de sudură la rece �p A - 44 g (50 ml)

-   1 tub de sudură la rece �p C - 44 g (50 ml)

-   1 tub de sudură la rece �p T - 44 g (50 ml)

cod pentru comandă :                 262033000

cod pentru comandă :                 262035510

cod pentru comandă :                 262036510

cod pentru comandă :                 262040500

cod pentru comandă :                 262040555

cod pentru comandă :                 224400122

cod pentru comandă :                 262690000

cod pentru comandă :                 262650000

cod pentru comandă :                 262651000

cod pentru comandă :                 262671000

Cod pt. comandă                          262 653 000

Pasul 1 :
Aplicați bandă adezivă peste îmbinări. 
Presați banda cu rola pentru îmbinări.

Pasul 2 :
T ți bandăia a adezivă de-a lungul 
îmbinării folosind cu�erul pentru 
tapet. 

Pasul 3 :
Ghidând vârful duzei cât mai adânc în îmbinare, 
aplicați fluidul de sudură, as�el încât acesta să 
acopere banda adezivă pe o lățime de cca 5 mm.

Îndepărta a adezivă după cca 10 minute.ți band

Rezultatul trebuie să fie o îmbinare etanșă, aproape invizibilă. 
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Cu�er 
Flipper 3000
 

                        

Cu�er 
GREEN KNIFE
 

                        

Cod pt. comandă                          262 033 000

Cod pt. comandă                          262 010 001

Cod pt. comandă                          262 040 000

Cod pt. comandă                          262 040 001

Roșu                                                262 091 000

Galben                                            262 092 000

Verde                                              262 094 000

Cod pt. comandă                          262 059 600

Dispenser argin�u (gol)

Cod pt. comandă                          262 059 400

Dispenser roșu (gol)

Albastru                                         262 093 000

Cod pt. comandă                          262 033 096

Se livrează cu toc din plas�c, fără lame

Cu�er 
HARLEKIN
 

                        

Se livrează cu toc din plas�c, fără lame

Se livrează cu toc din plas�c și dispenser 

GREEN BOX cu 20 de lame drepte H/D

Toc din plas�c negru

Toc din plas�c verde

Dispenser pentru lame, negru, gol

Cod pt. comandă                          262 033 120

Cu�e - display 

Flipper 3000

Conține :

15 cu�ere, cu toc, fără lame

Cod pt. comandă                          262 059 120

Cu�e - display 

GREEN KNIFE

Conține :

15 cu�ere, fiecare cu câte

1 dispenser GREEN BOX cu 20 de lame drepte

 

                        

Cod pt. comandă                          262 040 120Cod pt. comandă                          262 040 120

Cu�e - display 

HARLEKIN

Conține :
15 cu�ere colorate : roșu, galben,
albastru, argin�u, verde

Argin�u                                           262 096 000

Cod pt. comandă                           262 033 900

Cod pt. comandă                          262 040 017

Cod pt. comandă                          262 040 018

Teacă pentru un cu�er

Teacă pentru două cu�ere

Trusă Flipper 3000

Conținut : 

Cu�er FLIPPER

5 lame drepte și 5 lame cu cioc

1 pânză de fierăstrău pentru lemn

1 pânză de fierăstrău pentru metal

1 lamă circulară pentru tapet / tex�le

1 cap cu rolă de tăiat s�clă / plăci ceramice

Teacă din piele 
pentru cu�ere de �p
Flipper, seriile SILVER, 
GREEN KNIFE sau HARLEKIN 

(Se livrează fără cu�ere și tocuri)

Accesorii pentru GREEN KNIFE/FLIPPER/HARLEKIN

 

                        Cod pt. comandă                          228 870 001

Cod pt. comandă                          228 870 002

Cod pt. comandă                          262 040 500

Cod pt. comandă                          262 040 600

Pânză de fierăstrău pentru lemn

Pânză de fierăstrău pentru metal

Lamă circulară pentru tapet / tex�le

Cap diamantat pt. tăiat s�clă / plăci ceramice



TiN BESCHICHTET !
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Lame originale
GREEN BOX 

 

                        

călite criogenic, 0,65 mm, calitatea 1A, 

livrate în dispensere din plas�c reciclabil

pentru cu�erele Flipper, 

Harlekin, Green Knife

Pachet cu 5 dispensere, fiecare 

conținând 20 de lame (100 de

lame în total)

Lamele uzate se pot depozita în

dispenserele GREEN BOX pt. reciclare

Lame drepte 50 mm                    262 035 500

Lame drepte 60 mm                    262 038 500

Lame cu cioc                                  262 036 500

Lame concave                               262 039 500

Lame GREEN BOX
placate cu �tan
 

 

                        

Stratul de �tan mărește semnifica�v

fiabilitatea lamelor. As�el, veți economisi

�mp datorită întreruperilor mai rare 

pentru schimbarea lamelor.

Lamele din oțel suedez sunt călite criogenic, 

apoi sunt ascuțite sub trei unghiuri.

Sistemul Green Box e considerat 

cel mai rapid sistem de schimbare 

a lamelor.

Lamele sunt livrate în dispensere reciclabile, 

compa�bile cu cu�erele Flipper, Harlekin și Green Knife

Lame cu cioc mare                        262 037 500

Lame cu 2 muchii tăietoare        262 034 500

Pachetele cu 5 dispensere 

conțin 5 x 20 = 100 de lame

Cod pt. comandă                          262 035 300

Cod pt. comandă                          262 036 300

Cod pt. comandă                          262 037 300

Lamă dreaptă,  cu TITAN

Lamă cu cioc, cu TITAN

Lamă cu cioc mare, cu TITAN

Lame drepte H/D                         262 035 200

Lame cu cioc                                  262 036 200

0,3 mm                                           262 110 000

0,4 mm                                           262 120 000

Lame cu cioc mare                       262 037 200

Lame BRILLIANT

Lame industriale

călite criogenic 

0,65 mm

calitatea 1A, livrate în dispensere

Pachet de 10 dispensere x 10 lame = 100 lame

Pachet de 10 dispensere x 10 lame = 100 lame

Lame originale MOZART
călite criogenic 

0,65 mm

calitatea 1A, livrate în dispensere 

Pachet de 10 dispensere x 10 lame = 100 lame

Lame cu cioc                                  262 003 500

Lame cu cioc XL                           262 004 500

Lame drepte H/D                         262 001 500

Cod pt. comandă                          262 048 500

Lame extra ascuțite, cu 4 muchii u�le

Lame cu canal
Pachet cu 5 dispensere (100 de lame în total)



Cu�er L-2500 GRP
Cu�er pentru u�lizare intensă cu cameră
pentru 6 lame fragmentate, ergonomic,
cu mâner din cauciuc, cu blocare a lamei 
cu șurub
Se livrează cu 2 lame de 18 mm, de 
rezervă și dispozi�v de rupt lame. 

Cod pt. comandă                          262 022 100

Cod pt. comandă                          262 019 000

Se livrează fără lame
Cu�er original SCHILLER

Cod pt. comandă                          262 000 500

Se livrează cu 5 lame drepte

Cu�er universal MOZART ALLEGRO
gri/roșu

Cod pt. comandă                          262 015 500

Se livrează cu lamă dreaptă și capac protector

Cu�er universal MOZART S2
noul cu�er universal comod și
compact, fabricat în Germania !
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Cu�er L 2000P Deluxe

Cu�er metalic pentru u�lizare intensă, 

cu cartuș pentru 2 lame

Se livrează cu două lame.

Cod pt. comandă                          262 022 000

Cu�er L 500GP 

Cu�er metalic cu blocare a lamei 

cu șurub, cu o lamă fragmentată 

Cod pt. comandă                          262 022 400

Cu�er OLFA
Cu ghidaj metalic pentru lamă
Se livrează cu 2 lame fragmentate 

Cod pt. comandă                          262 020 700

18 mm                                            262 020 100

18 mm                                            262 023 100

Flipbox 

cu�e cu 10 lame fragmentate drepte 

Flipbox 

cu�e cu 10 lame fragmentate cu cioc 

Cod pt. comandă                          262 030 300

Cod pt. comandă                          262 021 501

Lame fragmentate placate cu �tan, 18 mm 

Pachet de 10 dispensere = 100 de lame 

 

Lame placate cu �tan, pentru pardoseli 
din cauciuc și pentru gazon sinte�c
 
 

Lame fragmentate,  9 mm 

Pachet de 10 lame

 

Cu�er DOLPHIN®

Unul din cele mai populare cu�ere profesionale, 

pentru mochetă, PVC, underlay și alte pardoseli,

cu cameră de depozitare pentru lame și toc 

protector din plas�c

Cod pt. comandă                          262 010 200

Se livrează cu toc din plas�c, fără lame

Cu�er MARLIN

Design ergonomic în formă de pește; 

cu cameră de depozitare pentru până la

10 lame, drepte sau cu cioc

Cod pt. comandă                          262 010 600

Se livrează cu toc din plas�c, fără lame

pentru cu�ere + Perfect Cu�er 
Lame fragmentate

Cod pt. comandă                          262 020 350

Cod pt. comandă                          262 020 400

Lame fragmentate drepte, 18 mm 

Dispensere cu 10 lame

Pachet de 5 dispensere = 50 de lame 

 

Pachet de 10 dispensere = 100 de lame

Cu�er Assist
Cu�er ergonomic cu mâner din 
cauciuc rezistent și ghidaj metalic 
pentru lame. Se livrează cu trei 
lame fragmentate, de 18mm

Cod pt. comandă                          262 022 800
Cod pt. comandă                          262 041 500

Se livrează cu o lamă nr 22

Cu�er special pentru instalatorii
de pardoseli

Cod pt. comandă                          262 041 550

Lamă specială nr 22

Pachet de 10 buc.

Cod pt. comandă                          262 041 560

Teacă din piele pentru cu�erul special

(fără cu�er)

NOU
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   UNELTE AJUTĂTOARE

Rigle pentru uși
10 cm (4")  width, 

10 cm (4")  width, 

60 cm 

Benzi din oțel 

 

                        

Rigle, echere 

 

                        

Riglă din inox, decupată la 45°, cu muchii teșite

 

                        

Benzi din oțel
Cu lățime de 8 cm; pot fi rulate
Piesa de capăt (T) are 60 cm. 
Piesa de capăt (T) poate fi demontată. 

 

                        

Bandă ondulată
Cu o latură dreaptă și una ondulată,
pentru a realiza îmbinări aproape
invizibile la instalarea mochetei.

 

                        

Riglă din oțel aliat
Lungime : 800 mm, cu mâner

 

                        

Riglă pentru îmbinări drepte 
Lungime : 600 mm, din oțel inoxidabil

 

                        

Riglă pentru uși
Extensibilă : 60 - 100 cm 

 

                        

Riglă pentru praguri
Extensibilă : 60 - 110 cm
Din oțel inoxidabil, cu mâner din lemn
 

 

                        

Riglă pentru praguri
Din oțel inoxidabil, cu glisiere cu
secțiune curbată, din oțel călit 
 

 

                        

Benzi pentru îmbinat mocheta 

 

                        

Cod pt. comandă                          262 231 000 Cod pt. comandă                          262 231 100

Cod pt. comandă                          262 230 000 Cod pt. comandă                          262 230 100

Cod pt. comandă                          262 234 500

Cod pt. comandă                          262 233 000 Cod pt. comandă                          262 233 100

Cod pt. comandă                          262 232 000

Cod pt. comandă                          262 612 200

Cod pt. comandă                          262 227 000

Cod pt. comandă                          262 237 000

Cod pt. comandă                          262 238 000

Cod pt. comandă                          262 240 000

Cod pt. comandă                          262 239 000

Extensibilă : 46 - 73 cm

Extensibilă : 70 - 120 cm

Cod pt. comandă                          262 234 000 Cod pt. comandă                          262 234 100

Cod pt. comandă                          262 236 000

Cod pt. comandă                          262 202 000

Cod pt. comandă                          262 206 000

Cod pt. comandă                          262 207 000

Cod pt. comandă                          262 236 100

Cod pt. comandă                          262 235 000

Cod pt. comandă                          262 203 000

Cod pt. comandă                          262 612 220

Cod pt. comandă                          262 204 000

Cod pt. comandă                          262 235 100

Bandă din oțel cu capăt în T

lungime : 210 cm

Bandă din oțel fără capăt în T

lungime : 210 cm

Bandă din oțel inoxidabil, cu capăt în T

lungime : 210 cm

Bandă din oțel inoxidabil, fără capăt în T

lungime : 210 cm

Capăt în T din oțel inoxidabil, 60 cm 

lungime : 410 cm lungime : 410 cm

Lungime : 1900 mm

lungime : 510 cm lungime : 510 cm

lungime : 510 cm

lățime : 6 cm, lungime : 200 cm

lățime : 10 cm, lungime : 210 cm

lățime : 10 cm, lungime : 410 cm

ideale pentru suprafețe din PVC sau lemn

lățime : 8 cm, profil bombat

lungime : 510 cm

lungime : 410 cm

lungime : 205 cm

lungime : 405 cm

lungime : 410 cm

Benzi din oțel

Benzi din oțel an�alunecare

Riglă din oțel  teșită pe o latură

 

                        
Cod pt. comandă                          262 226 000

lungime : 200 cm

Echere din oțel  

                        Cod pt. comandă                          262 220 000

100 x 50 cm

Cod pt. comandă                          262 221 000

80 x 40 cm
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Trimmer pentru margini de linoleum

Pentru pretăierea muchiilor din 

fabrică (12 mm)

Cu�er pentru mochete
Cu cioc pentru fixarea mochetei 
în �mpul tăierii; pentru mochete
cu suport de spumă 

Cu�er pentru mochete
Pentru mochete cu suport 
de iută 

Cu�er Mi�ag
Pentru mochete țesute sau tunse

Tapicut
Cu�er pentru mochete 

Cu�er pentru mochete buclate
Pentru mochete cu suport tex�l 

Cu�er din acril

Pentru realizarea îmbinărilor 

la mochete; pentru tăieturi duble

Trimmer pentru margini de linoleum

Versiune specială, 25 mm

Mi�ag - cu�er pentru îmbinări
Se livrează cu 10 lame

Rindea pentru linoleum

LINOCUTTER

Adâncimea și lățimea tăieturii se pot regla fin.

Funcționează cu lame drepte, pentru 

trasare, sau  cu cioc, pentru tăierea 

pardoselilor subțiri. Folosește  lame 

standard, ceea ce facilitează 

amor�zarea rapidă a costului uneltei.

LINOCUT
Cu�er pentru îmbinări folosit la PVC,
linoleum și mochete needlepunch 
- lamă reglabilă
- funcționează în ambele direcții
- taie din perete în perete
- poate fi reglat pentru a tăia doar coala 
  de deasupra

Accesorii speciale 
Ghidaj pentru realizarea îmbinărilor
ex : în apropierea plintelor

5 lame                                              262 415 001

10 buc.                                            262 255 000

12 buc.                                            262 252 000

100 buc.                                          262 048 500

100 buc.                                           262 255 100

5 lame                                              262 415 001

1 buc.                                              262 414 000

57 E (10 buc.)                                 262 021 000

0,3 mm                                           262 110 000

Cod pt. comandă                          262 415 000

Cod pt. comandă                          262 254 000

Cod pt. comandă                          262 250 000

Cod pt. comandă                          262 250 100

Cod pt. comandă                          262 251 000

Cod pt. comandă                          262 250 500

Cod pt. comandă                          262 048 500

Cod pt. comandă                          262 254 600

Cod pt. comandă                          262 415 500

Cod pt. comandă                          262 413 000

Cod pt. comandă                          262 412 000

Pt. mochet  needlepunch          262 412 100ă

Pt. baza ridic rii pe perete         262 412 200ă

Ghidaj pt. 
ajustarea muchiilor        

Pt. ajustarea muchiilor               262 412 300

Cod pt. comandă                          262 412 500

Cod pt. comandă                          262 101 000

Lame de rezervă 

Lame cu două găuri, de rezervă 

Lame de rezervă 

Lame cu canal, de rezervă 

Se livrează cu 10 lame cu două găuri 

Se livrează cu 10 lame 

Se livrează cu 10 lame 

Lame de rezervă 

Lame de rezervă 

Lame de rezervă 

Lame industriale de rezervă

Pachet de 10 dispensere = 100 lame 

Ghidaj pt. baza 
ridic rii pe perete         ă

0,3 mm                                           262 110 000

0,3 mm                                           262 110 000

Lame industriale de rezervă

Pachet de 10 dispensere = 100 lame

Lame industriale de rezervă

Pachet de 10 dispensere = 100 lame

Lame cu canal, de rezervă

Pachet de 5 dispensere GREEN BOX = 100 lame

Cu�erul e recomandat de liderii 

industriei de mochete.

Carcasa transparentă lasă să se vadă

îmbinarea, as�el, tăietura poate fi 

făcută cu acuratețe maximă.

Se livrează cu șină de ghidaj
și 2 lame de rezervă
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Cu�er pentru plinte
ajustabil între 45 și 100 mm

Perfect Cu�er
Cu�er pentru muchii, folosit pentru mochete, compozite și PVC
Unealta are lama înclinată, pentru tăieturi perfecte în zona muchiilor.

Adâncimea de tăiere este reglabilă 
în funcție de înălțimea produsului 
instalat, as�el încât nu veți distruge 
lama ajungând la stratul suport, ci 
veți tăia doar pardoseala.

Cu�er pentru plinte
pentru benzi de la 30 la 140 mm

Cu�er circular
Ø40 - 210 mm

Dorn pentru reparații
rotund

Cu�er circular DE LUXE
Ø30 - 160 mm

Cod pt. comandă                          262 266 000

Cod pt. comandă                          262 273 000

0,4 mm                                           262 120 000

Lame industriale de rezervă

Pachet de 10 dispensere = 100 lame

 

Se livrează cu 10 lame fragmentate 

Perfect Cu�er drepte și 10 cu cioc

 

Cu�er circular PROFI

Ø340 - 2600 mm

Fixare cu ventuze; ajustare rapidă 

a razei. Folosit pentru marcare sau 

tăiere, în funcție de reglajul de 

adâncime. 

10 buc.                                            262 255 000

Pachet, 10 buc.                             262 262 001

Pachet, 5 buc.                                262 265 002

Pachet, 10 buc.                             262 262 001

100 buc.                                           262 255 100

Lame cu două găuri, de rezervă 

Lame de rezervă 

Lame de rezervă 

Lame de rezervă 

Cu�er pt. benzi PVC / Linoleum
pentru ridicări pe perete, benzi,
decupaje pentru trepte

Cod pt. comandă                          262 246 500

Pentru benzi cu lățimi de până la 11 cm 

Cod pt. comandă                          262 246 000

Pentru benzi cu lățimi de 3 - 20 cm 

Cod pt. comandă                          262 247 000

Pentru benzi cu lățimi de 6 - 30 cm 

 

Lame de rezervă mari și mici - 5 perechi

Cod pt. comandă                          262 247 100

Cod pt. comandă                          262 020 900

Trimmer pentru muchii Araseur

Drepte, 10 buc.                             262 260 000

Cu cioc, 10 buc.                             262 261 000

Lame de rezervă 

Cod pt. comandă                          262 259 000

Cod pt. comandă                          262 262 000

Cod pt. comandă                          262 265 000

 

Traversă de rezervă 

Cod pt. comandă                          262 246 002

Cod pt. comandă                          262 287 000 Cod pt. comandă                          262 287 100

Conține o placă din Perspex*, o �jă extensibilă 
până la 130 cm (rază) și cu�e pentru transport.

* Polimetacrilat de me�l

Accesorii

Prelungitor extensibil până la 5 m

 

Kit de conversie pentru lame cu cioc

 

Kit de conversie pentru lame cu cioc

(green design)

Cod pt. comandă                          262 247 300

Cod pt. comandă                          262 247 250

 

Flipbox 

Cu�e cu 10 lame fragmentate drepte 

 

Flipbox 

Cu�e cu 10 lame fragmentate cu cioc

(pentru alte lame fragmentate, vezi pag. 78) 

Cod pt. comandă                          262 020 100

Cod pt. comandă                          262 023 100

Cod pt. comandă                          262 157 000

Ø30 mm

Cod pt. comandă                          262 158 000

Ø40 mm

Cod pt. comandă                          262 159 000

Ø50 mm

NOU
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30x10 cm     262 146 000

Cu�er Tip Top, pentru îmbinări 
Execută tăieturi perfecte pentru a îmbina pardoseli elas�ce sau tex�le, 
grație procedeului patentat twin-cut (Euro-Patent 1060848)

Dispozi�vul se deplasează pe rulmenți cu bile pe o șină dublă de ghidare
care asigură o tăietură perfect dreaptă.

Rezultatul este o tăietură precisă, care face îmbinarea aproape invizibilă. 
Sania pentru genunchi ajută la stabilizarea pardoselii tăiate și asigură o 
poziție op�mă de lucru.

Cele mai importante trăsături :

- taie din perete  în perete, fără întreruperi
- grosimea materialului nu afectează precizia 
- mult mai rapidă decât metodele tradiționale
- elimină reclamațiile datorate îmbinărilor neglijente
- îmbinarea nu alunecă și nu se mișcă, fiind presată
  de sania pentru genunchi.

 

Modelul de bază conține :

- șină de ghidaj

- sanie tăietoare

- sanie pentru genunchi

- geantă de transport

Cod pt. comandă                          262 289 000

Cod pt. comandă                          262 289 100 Cod pt. comandă                          262 289 400

Cod pt. comandă                          262 289 200 Cod pt. comandă                          262 289 500

Cod pt. comandă                          262 149 500

Accesorii

Limitatoare (pereche)
pentru tăiat benzi, cu 
lățimea de 4,5 - 30 cm

Ghidaj T
pentru tăieturi rectangulare

Lungimea : 60 cm

Ghidaj Lino - Guide
se fixează cu șuruburi pe șina de ghidaj

pentru praguri; se livrează cu piese de fixare

Șină de ghidaj pentru praguri
Lungimea : 70 cm

Șablon pentru colțuri 

 

Șablon pentru 
ridicare pe perete 

Șablon cu muchie la 45° 

Șablon pentru colțuri 

 

șablon pt. partea dreaptă și pt. partea stângă 

pentru plinte cu înălțimea de 60 mm

 

pentru plinte cu înălțimea de 100 mm

Cod pt. comandă                          262 147 000

Cod pt. comandă                          262 148 000

Cod pt. comandă                          262 244 400 Cod pt. comandă                          262 244 470

Cod pt. comandă                          262 244 450

Cu raza de 50 mm                         262 145 000

Cu raza de 25 mm                         262 144 000

Unealtă mul�uncțională, pentru 
diverse u�lizări, la instalarea PVC în 
colțuri sau nișe

Poate fi  folosit ca șablon pentru tăiat 
sau unealtă de presat.

Asigură rezultate perfecte, în rezolvarea 
colțurilor, muchiilor și plintelor.

Pentru tăieturi precise la colțuri interioare 
și exterioare la instalareapardoselilor din 
PVC sau linoleum.

Mul� Spider

- Pentru colțuri sau tăieturi în diagonală
- Se ajustează precis pe conturul tocurilor de ușă, țevilor stâlpilor etc.
- U�lizat pentru decuparea LVT, parchetului stra�ficat, laminatelor și diverselor plăci
 

Se livrează cu :

- o placă de bază, de 450 mm

- 2 palpatoare de 250 mm

- 2 palpatoare de 350 mm

- 4 piese de prindere glisante 

- 4 piese de ajustare pe pardoseală

Accesorii opționale : 

Palpator de 550 mm

Palpator cu profil rotund, pt.  țevi
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Pentru tăiere și șanfrenare fără asamblare provizorie

Kit de instalare 
pentru pardoseli 
decora�ve și LVT

Include toate uneltele și
accesoriile necesare la instalarea 
pardoselilor decora�ve. 

Cod pt. comandă                          262 244 100

Cod pt. comandă                          262 244 200

Cod pt. comandă                          262 244 900

Cod pt. comandă                          262 244 920

Rolă de presare Triple-Flex

Dispozi�v de generație nouă, special
pentru pardoseli elas�ce și decora�ve

Ca trăsături speciale ale acestor role se 
dis�ng elementele mecanice superioare, 
aplicabilitatea generală și ergonomia.

disponibilă în două dimensiuni

Trimmer pentru muchii PVC
Ajustează la 25° muchiile
pardoselilor PVC

Folosită pentru a presa cu putere
îmbinările la montajul pardoselilor
din PVC, linoleum, LVT, mochete etc.

lățime u�lă : 130 mm 

 

Triple-Flex 150 - lățime de 150 mm 

 

Triple-Flex 300 - lățime de 300 mm 

 

Se livrează cu 10 de lame de rezervă

 

Lame de rezervă pentru disp. de șanfrenat

 

Lame de rezervă 

 

Lamă circulară de rezervă 

Cod pt. comandă                          475 020 400

Cod pt. comandă                          262 396 000

Cod pt. comandă                          262 397 000

Cod pt. comandă                          262 398 000

Cod pt. comandă                          262 244 700

Cod pt. comandă                          659 100 000

 

Se livrează cu 20 de lame de rezervă

 

Lame de rezervă pentru Edge Strip Master

(lame Janser drepte standard) 

Cod pt. comandă                          262 244 500

100 buc.                                          262 035 500

100 buc.                                          262 110 000

Pachet de 10 buc.                         262 262 001

Dispozi�v de șanfrenat

Kit pentru reparații Special 40

Cu�er Sli�er pentru plinte (benzi) PVC

Perforator circular pentru LVT

Rolă dublă de presare

-    taie materialul cu acuratețe de 1/10 mm 
     fără asamblare provizorie; lucrul se
     desfășoară într-o poziție ergonomică

-    lama industrială taie drept chiar cele
     mai dure materiale, ușor și precis

-    schimbarea lamelor și reglajele
     durează mai puțin de un minut

Edge Strip Master
Proiectat special pentru tăierea de benzi sau 
plăci lungi pentru fixare precisă la perete.
 
-    se livrează cu un suport pentru 
     creion, pentru ca parchetul sau 
     PVC - ul să poată fi marcate ușor, 
     fără a mai face măsurători

-    poate fi transformat rapid într-un 
     cu�er de benzi pentru a obține 
     plinte ușor și precis

(pentru alte role de presare, vezi pag. 75) 

UNELTE SPECIALIZATE PENTRU PARDOSELI PVC

Se livrează în container “systainer”, cu :

1 dispozi�v Edge Strip Master
1 dispozi�v de șanfrenat
1 Mul� Roller
1 cu�er Flipper 3000
3 pachete de (20 buc.) lame drepte de 50 mm
1 pachet de (20 buc.) lame drepte de 50 mm, 
   cu TITAN
1 pachet de (20 buc.) lame concave
1 creion profesional “Green Pen”
1 marker pt. găuri adânci “Blue Marker”
1 șablon la 45°
1 foarfecă pentru plinte
1 metru pliabil

Se livrează cu 6 lame de rezervă

cu 26 de rulmenți

Selecție de culori specială pentru reparat
LVT, PVC, laminat, linoleum sau lemn.

Se livrează in cu�e de plas�c, cu :
- 40 de culori de chit Novoryt
- 5 creioane de retuș, cu supapă
- 1 Hot Knife cu gaz și flacon de gaz
- spatulă din plas�c
- rașchetă
- lavetă pentru curațat cuțitul 
- pâslă abrazivă (2 buc.)

Taie precis, rapid și sigur
Se pot obține rapid și fără efort 
benzi sau plinte de până la 20 cm 
din plăcile de LVT.

Realizează găuri circulare pentru țevi de
istalații

Lama circulară poate fi reglată pe 
înălțime sau retractată total pentru 
siguranță.

NOU
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Trasator cu bară dublă
varianta lungă, cu 
portcuțit reglabil 

Trasator standard, cu bară
 

Compasuri
 

Instrumente de trasat 

Pica POCKET

teacă și ascuțitoare în același �mp 

Cod pt. comandă                          262 132 000

41 cm                                               262 139 000

Cod pt. comandă                          222 430 000

Cod pt. comandă                          262 485 000

Cod pt. comandă                          262 485 000

Cod pt. comandă                          262 485 200

Cod pt. comandă                          262 486 000

Cod pt. comandă                          262 487 500

Cod pt. comandă                          262 487 000

Cod pt. comandă                          262 487 600

6 lame                                             262 132 001

25 de ace                                        262 132 002

20 de ace                                        262 137 000

Cod pt. comandă                           262 150 000

Cod pt. comandă                           262 151 000

Cod pt. comandă                           262 152 000

Trasator Combi 

Cod pt. comandă                          262 130 000

5 lame                                             262 415 001

20 de ace                                        262 126 000

Lame  / ace de rezervă

Lame  / ace de rezervă

Ace de rezervă

Pica POCKET Display

16 seturi Pica POCKET

10 X 10 Pica Classic - creion de tâmplărie

Set Pica POCKET 

1 teacă Pica POCKET

2 creioane de tâmplărie, 240mm, ascuțite

150 mm, cu un vârf îndoit

200 mm, cu vârfuri drepte

200 mm, cu locaș pentru creion

Set de 10 mine din grafit, de rezervă

Set de 8 mine speciale, de rezervă

 4 mine din grafit

 2 mine roșii

 2 mine galbene

Cod pt. comandă                          262 135 000

5 ace                                               262 126 002

Ace de rezervă

Trasator Armstrong pentru îmbinări 

Cod pt. comandă                          262 125 000

20 de ace                                        262 126 000

Ace de rezervă

Trasator pentru îmbinări 

Trasator pentru 
înălțimea plintei

Cod pt. comandă                          262 127 000

20 de ace                                        262 126 000

Ace de rezervă

Trasator pentru nișe 

Cod pt. comandă                          262 128 000

20 de ace                                        262 126 000

Ace de rezervă

Trasator dublu 
pentru muchiile treptelor,la 
pardoseli din PVC

Creion profesional
GREEN-PEN
 
cu mine speciale; scrie și marchează 
vizibil pe orice suprafețe : prăfuite, 
aspre, pătate cu ulei, umede sau

închise la culoare. 

Marker pentru 
găuri adânci
BLUE-MARK
 
cu vârf autoreglabil din oțel
inoxidabil, pentru marcaje
permanente în zone greu
accesibile

Cod pt. comandă                          262 129 000

20 de ace                                        262 126 000

Ace de rezervă

Trasator pentru trepte 
pentru marcarea marginii posterioare

Cod pt. comandă                          262 124 000

20 de ace                                        262 126 000

Ace de rezervă

Trasator pentru îmbinări și praguri 

Cod pt. comandă                          262 143 000

Șabloane pentru teșitura treptelor 

Cod pt. comandă                          262 156 000

25 de ace                                        262 132 000

Ace de rezervă

Trasator cu mâner din lemn 

Teacă robustă pentru creioane, compa�-
bilă cu orice �p de creion din lemn, fie el 
oval, oval-plat, dreptunghiular, triunghiu-
lar sau hexagonal, indiferent de lungime, 
fie și un simplu ciot.
Sistemul ingenios de prindere ține 
creionul tot �mpul la îndemână; poți 
as�el să te concentrezi la lucru și să-ți 
gaseș� creionul fără sa te uiți după el.
Lama integrată, din otel carbon, face 
ascuțirea foarte ușoară, iar limitatorul de 
adâncime, ca acela al uneltei de curățat 
cartofi, previne rănirea.

Creion de tâmplărie, 24 cm
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   GHILOTINE

Ghilo�nă DS-330 pentru 
pardoseli decora�ve 
Taie orice pardoseală decora�vă, rapid, precis,
silențios, fără praf, fără curent electric.
Pentru LVT, plută, dale de mochetă sau vinil, cauciuc

Lățime u�lă :            330 mm
Unghi de tăiere :     0-45°
L x l x H :                   620 x 430 x 200 mm
Greutate :                7,0 Kg

Ghilo�ne Profi-Design 
Materiale : plută, dale de mochetă sau vinil, cauciuc

- rapidă și precisă
- silențioasă și curată
- portabilă, cu greutate redusă
- economică și fiabilă

Unghi de tăiere  între 0 -4 cu limitator reglabil5°, 
Mâner ajustabil până la 90 cm

Ghilo�nă Profi-Design MH 330 
Lățimea lamei :                                 330 mm

Grosime maximă a materialului :  16 mm

Lățimea  maximă a materialului :  320 mm

Greutate :                                          9,4 Kg

Dimensiuni :

650 x 460 x 500 mm

Ghilo�nă Profi-Design MR 630 
Lățimea lamei :                                 630 mm

Grosime maximă a materialului :  16 mm

Lățimea  maximă a materialului :  620 mm

Greutate :                                         18,8 Kg

Dimensiuni :

510 x 740 x 520 mm

Ghilo�nă pentru dale IDEAL 
Lățimea u�lă:                                 710 mm

 

Lamă de rezervă pentru DS-330

 

Lamă de rezervă pentru MH-330

 

Lamă de rezervă pentru seria RCT

Lățime u�lă : 76 cm

 

Lame de rezervă pentru seria I

(perforate )

 

Lame de rezervă 

 

Accesorii opționale 

 

Lățime u�lă : 33 cm 

 

Lățime u�lă : 50 cm 

 

Echer universal

cu ghidaj paralel

 

Role de transport

pentru seria Magnum I

 

Lamă de rezervă pentru MR-630

Cod pt. comandă                          222 446 000

Cod pt. comandă                          222 421 000

Cod pt. comandă                          222 423 000

Cod pt. comandă                          222 422 000

Cod pt. comandă                          222 441 000

Cod pt. comandă                          222 445 000

Cod pt. comandă                          659 000 000

Cod pt. comandă                          222 446 001

Cod pt. comandă                          222 441 001

Cod pt. comandă                          222 423 001

Cod pt. comandă                          222 421 001

Cod pt. comandă                          222 422 001

Cod pt. comandă                          222 426 020

Cod pt. comandă                          222 421 005

Cod pt. comandă                          222 445 001

 

Piese de rezervă

Lamă specială 

și ghidaj de tăiere pentru dale 

de mochetă

 

Kit de lame  (superioară și inferioară)

pentru mochete cu suporturi rezistente

Cod pt. comandă                          659 000 050

Cod pt. comandă                          659 000 200 Cod pt. comandă                          659 000 500

Accesorii

Adaptor pentru ghidaj la 45°

Ghilo�ne MAGNUM
pentru pardoseli din lemn, plas�c, cauciuc, plută, 
dale de mochetă etc.

grosime maximă a produsului : 24 mm

versiune îmbunătățită, cu
dispozi�v de marcare laser inclus

Taie ușor, rapid, precis, silențios și curat,
fără să smulgă sau să rupă așchii.
Recomandată pentru laminate, parchet stra�ficat, pardoseli
decora�ve ca : Am�co, Scala, PVC, plută etc.

Seria I :

- greutate redusă
- stabilitate mai bună grație profilului dublu “I”
- dotată cu cuțit mare, de calitate superioară
- mâner cu blocare automată pentru siguranță 

Ghilo�ne MAGNUM - seria RCT
Recomandate pentru pardoseli de �p “so� �le” cu lățmi până la 1 metru 

Cu greutate redusă; ușor de manevrat, cu role moi pentru transport 
la locul de u�lizare.

- panou fix pentru tăiere dreaptă
- ghidaj cu blocator pentru tăiere la 45°
- blocaj de siguranță simplu de folosit

Se livrează cu șablon pentru 
perete, ghidaj pt. unghiuri,
riglă precisă pentru 
tăieturi de acuratețe
ridicată.

MINI MAGNUM, seria I 33
Lățime u�lă :            33 cm

Greutate :                16,7 Kg

MAGNUM RCT 76 cm
Lățime u�lă :                  76 cm

Adâncime de tăiere :    18 mm

Greutate :                       19 Kg

MAGNUM, seria I 50
Lățime u�lă :            50 cm

Greutate :                  19 Kg
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18 cm 237 535 000 

18 cm  237 536 000

Foarfecă Robusto, cu lame �p cuțit 
Calitate de vârf

Lamele cu dinți fini nu lasă 
nici cel mai delicat material
să alunece. Arcul dintre lame
asigură o tăiere con�nuă și
precisă.

Foarfecă Miniket
22 cm lungime, cu mâner excentric

Printre cele mai bine vândute foarfeci 
pentru mochete, cu mânere îmbrăcate 
în plas�c; concepută special pentru 
tăieturi curbe sau de-a lungul pereților

Foarfeca montatorului 
de pardoseli
Calitate superioară

foarfecă foarte puternică, dotată
cu dinți extrafini, mânere lungi și
lame scurte

Foarfeci cu lame �p cuțit 
Calitate superioară

Foarfecă pentru mâna stângă
 cu lame �p cuțit

Foarfecă pentru mochete 
Calitate Premium; cu mânere 
îmbrăcate în PVC

Foarfecă FINNY pentru tex�le 
din inox

Foarfecă FINNY pentru tapet 
din inox

Foarfecă FINNY 
pentru mochete 
din inox

Foarfecă pentru piele, 
mochete sau underlay 
cu o lamă zimțată; calitate superioară

Foarfecă “2 degete”, pt. plușuri
cu mânere excentrice, îmbrăcate în plas�c 

Foarfecă “3 degete”, pt. plușuri
Foarfecă FINNY Deko
din inox

Foarfeci pentru tex�le

Foarfeci pentru tex�le

Foarfecă de croitorie
foarfecă robustă pentru tex�le, 
cu lame lustruite, din oțel turnat

24 cm                                              262 293 000

24 cm                                              262 276 000

26 cm                                              262 277 000

29 cm                                              262 278 000

26 cm                                              262 279 000

22 cm                                              262 297 000

26 cm                                              262 298 000

26 cm                                              262 296 000

22 cm                                              262 271 000

27 cm                                              262 272 000

26 cm                                              237 534 000

30 cm                                              237 533 000

25 cm                                              565 055 000

16 cm, dreaptă                              562 288 000

20 cm                                              562 289 000

13 cm, curbată                             562 285 000

13 cm                                              562 295 000

21 cm                                              262 275 000

mânere îmbunătățite, 
cu înveliș de silicon

mânere îmbunătățite, 
cu înveliș de silicon

 

Lungime : 22 cm

cu mâner excentric

Cod pt. comandă                          262 274 000

20 cm                                              262 294 000
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Cleș� de tăiat 

Clește de tăiat

Foarfeci de tăiat tablă 

Foarfecă de tăiat tablă
cu pârghie op�mizată

Fierăstraie pentru metal 

Fierăstău Junior

Șablon pentru plinte

Cod pt. comandă                          237 530 000

Cod pt. comandă                          233 931 000

Cod pt. comandă                          233 935 000

Cod pt. comandă                          262 411 000

Lemn                                               241 000 000

Metal                                              245 000 000

Cod pt. comandă                          262 280 000

Cod pt. comandă                          262 280 100

Lamă de rezervă                           237 530 001

Lamă de rezervă                            262 280 001

Nicovală de rezervă                     237 530 002

Ghidaj oval, de rezervă                262 280 002

Foarfecă pentru plinte
cu ghidaj oval

Foarfecă pentru tablă

Foarfecă pentru plinte
cu traversă reglabilă din 15° in 15°

Foarfecă pentru plinte cu ghidaj
trapezoidal
Ghidajul la 45° ajută la decuparea
degajărilor în plinte sau pardoseli
decora�ve 

Foarfecă reglabilă pentru plinte de vinil

Pentru profile din PVC

Pentru izolații de cablu din PVC

Unghi de tăiere : 45° 

 

se livrează cu lamă dreaptă de 60 mm

 

Se livrează cu : 

- lamă detașabilă din oțel aliat

- bază an�alunecare

- traversă ajustabilă pentru tăiere

  în unghi de până la 90°

 

Se folosește pentru : 

- oțel inoxidabil, până la  50 mm x 1,0 mm

- alamă, până la  50 mm x 1,2 mm

- aluminiu, până la  50 mm x 1,7 mm

  

 

Lame drepte de rezervă, de 60 mm

 

Lame de rezervă

 

Lamă de rezervă

 

Traverse de rezervă

Cod pt. comandă                          262 280 200

Cod pt. comandă                          233 960 000

Cod pt. comandă                          233 952 000

20 buc.                                            262 038 510

12 buc.                                            262 411 001

100 buc.                                         262 038 500

Foarfeci pentru profile

cu pârghie îmbunătățită  
cu traverse la 90° și 45° 

la 90°, pentru tăieturi drepte

la 45°, pentru tăieturi oblice

Cod pt. comandă                          262 284 000

Cod pt. comandă                          262 284 200

Cod pt. comandă                          262 284 100

Cod pt. comandă                          262 282 000

Cod pt. comandă                          262 284 001

Ghilo�nă pentru plinte, CAMELEON 130
Taie curat și precis profile din lemn, sinte�ce, plinte etc.

Ghilo�nă REVOCUT pentru 

profile de îmbinare
Tăieturi perfecte fără niciun efort !

Taie profile de îmbinare rapid 

și precis

DATE TEHNICE :

Lățime x Înălțime :                     235 x 420 mm
Lungimea mânerului :                          380 mm
Înălțime maximă de tăiere :                  28 mm
Lungime de tăiere :                              130 mm
Unghi de tăiere :                                    45 - 90°
Greutate :                                                 2,8 Kg
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Adeziv de contact - spray  GLUKON® 
Gata de u�lizat; nu necesită compresor sau curent electric;
ușor de transportat în șan�er.

GLUKON® poate fi folosit pentru a lipi un spectru larg de 
materiale, inclusiv mochete, cauciuc natural sau sinte�c, 
pâslă, linoleum, plută, burete, lemn, s�clă, MDF și 
majoritatea materialelor plas�ce și a metalelor.

Pentru a obține rezultate op�me, ambele fețe care vor veni 
în contact pentru a fi lipite trebuie pulverizate cu adeziv.

Caracteris�ci :

- aproape inodor, transparent și rezistent la apă

- ideal pentru u�lizarea la trepte : crește produc�vitatea cu cca 30%

- un recipient se folosește pentru cca 125 m² în două straturi

- 17 Kg de GLUKON® înlocuiesc cca 65 Kg de adeziv uzual de contact

- u�lizabil 12 luni după deschiderea containerului

- inves�ție inițială minimă

- sistem independent, fără mentenanță

- conținut mare de substanță solidă și mic de solvent

Recomandare : ci�ți instucțiunile și regulamentele de securitate a muncii cu 

privire la lucrul cu adezivi pe bază de solvenți.

GLUKON® Premium wmc
container de 17 Kg 
(fără furtun și pistol de pulverizat)

GLUKON® Premium wmc
Doză de 500 ml

GLUKON®, Classic wmc
container de 17 Kg
(fără furtun și pistol de pulverizat)

GLUKON®, Poly
container de 17 Kg
(fără furtun și pistol de pulverizat)

GLUKON®, Poly

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Acoperire :                                       

(aplicat în două straturi)            cca.7,5 m²/Kg     

Timp de transpirație :                           1-3 min

Forța de forfecare :                   cca.103 N/cm²

Timp deschis :                                                4 h

Rezistență la temperatură :             cca 130°C

Fără DCM / clorură de me�len

    

Acoperire :                                       

(aplicat în două straturi)             cca.7.5 m²/Kg

Forța de forfecare :                    cca.130 N/cm²     

Timp de transpirație :                           1-3 min

Timp deschis :                                              24 h

Rezistență la temperatură :              cca 100°C

Fără DCM / clorură de me�len

    

Acoperire :                                    cca.7,5 m²/Kg

(aplicat în două straturi)

Forța de forfecare :                      cca.59 N/cm²                   

Timp de transpirație :                           2-3 min

Timp deschis :                                                1 h

Rezistență la temperatură :                cca 65°C

    

Cod pt. comandă                          334 073 500

Cod pt. comandă                          334 073 100

Cod pt. comandă                          334 079 100

Cod pt. comandă                          334 072 000

Cod pt. comandă                          334 079 000

GLUKON® poly
Adeziv rapid de contact pentru polis�ren, burete,
tex�le și alte materiale asemănătoare

Lipește hâr�e, carton, folie metalică, piele, pâslă, burete, pânză, 
polis�ren, Styropor®, între ele, sau cu / pe lemn, s�clă, metal, 
plăci ceramice.

Proprietăți de aplicare  :

pe ambele părți, cu ven�lare

pe o parte, fără ven�lare

pe o parte, cu ven�lare

 

lipire permanentă

se pot face corecții

se poate detașa

Caracteris�ci :

- sistem mobil

- se foloseste ca atare

- u�lizare simplă

- aderență bună

- aplicare la cald

- aplicare rapidă 

- �mp deschis lung

- miros slab

- rezistent la apă

- fără DCM / clorură de me�len

- inflamabil după uscare

Doză de 500 ml

Fără DCM !

Fără DCM !

Fără DCM !
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Cartuș de 290 ml

Cartuș de 310 ml

Cartuș 334 066 000

Cartuș 334 065 000

Pachet de 20 de cartușe 334 066 100

Pachet de 20 de cartușe 334 065 100

Adezivi

Adeziv Anker Weld, cu latex
fabricat din latex natural (60%) fără solvenți
flacon de 500 ml

Flacon                                             334 041 300

Pachet de 12 flacoane                 334 041 400

pentru adezivi TKL și pistoale-aplicator, vezi pag. 161

Doză                                                334 051 000

Pachet de 12 doze                       334 051 100

Adeziv spray
pentru materiale tex�le, burete, polis�ren etc.

doză de 500 ml

Doză                                                334 032 000

Pachet de 12 doze                       334 031 100

Spray an�destrămare
previne destrămarea muchiilor tăiate ale mochetelor din 
cocos sau sisal

doză de 500 ml

Doză de 1 l                                     334 081 000

Doză de 5 l                                     334 081 200

Adeziv de contact
Adeziv de contact pe bază de cauciuc sinte�c
pentru materiale sinte�ce, lemn, furnir, PVC,
metal și piele. Eficient pe suprafețe poroase.

GLUKON® PU mul�
Adeziv poliuretanic cu priză rapidă, chiar în mediu umed, rezistent la apă și 
intemperii; rezistă la temperaturi între -40 și 100 ˚C. Pentru lipirea rapidă a 
profilelor de trecere, a șabloanelor pt. cuie etc.

GLUKON® MS premium
Adeziv MS* cu priză inițială extrem de puternică; Poate fi vopsit; rezistă la 
apă și intemperii severe, rezistă la temperaturi între -40 și 90 ˚C Pentru 
lipirea profilelor pentru trepte, a plintelor etc.
* MS - silan modificat (polimer)

Glukon® 

furtun (5,5 m)

Cod pt. comandă                          334 072 300

Glukon®

duză de rezervă

Cod pt. comandă                          334 072 200

Glukon®

pistol de pulverizat

- varianta premium

Cod pt. comandă                          334 072 150

Glukon® KIT : pistol de pulverizat premium + furtun

Cod pt. comandă                          334 072 450

GLUKON®, Wagon
sistemul de succes pentru pulverizarea 

adezivului de contact GLUKON® este

acum și mai mobil 

Cod pt. comandă                          334 075 000

 

Caracteris�ci : 

- cadru de transport din oțel emailat

- role orientabile

- mâner cu înălțime ajustabilă  

- greutate : cca 7 Kg

(se livrează fără container cu GLUKON®,

furtun și pistol de pulverizat)

Accesorii GLUKON®

Pistoale pentru cartușe de adeziv

- LED integrat pentru lucrul în
  zone slab luminate
- greutate redusă : 1,4Kg
- sistem fără pierderi
- viteză de aplicare reglabilă
- dotat cu siguranță împotriva
  declanșării neintenționate

Se livrează cu cu�e pentru transport,

acumulator Li-ion și încărcător

Cod pt. comandă                          334 540 000

Cod pt. comandă                          334 511 000

Cod pt. comandă                          334 072 170

Cod pt. comandă                          334 510 000

fără adaptor din aluminiu

fără adaptor din aluminiu

fără duze din plas�c

fără duze din plas�c

Pistol pentru cartușe de adeziv
versiune profesională 

Pistol pentru cartușe de adeziv
 

Pistol cu baterii Acculight 400
Versiune profesională cu acumulator Li-Ion de 7,4 V
Compa�bil și cu So� Packs de 300/400 ml

Glukon® Lance pentru pereți  

Cod pt. comandă                          334 072 160

Glukon®
Spray de curățat cu miros de citrice
cu ingrediente naturale,
curăță resturile de adeziv
 
doză de 500 ml

Cod pt. comandă                          334 610 000

Glukon®Pistol pentru dozele sub presiune
- ușurează lucrul cu adezivul îmbuteliat
   în recipientr mici
- compa�bil cu majoritatea dozelor de 500 ml
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- buton on/off integrat
- reglaj mecanic al volumului, pentru aplicare constantă
- declanșator (trăgaci) ajustabil conform mâinii operatorului

- putere mare de topire 
- ușoare și versa�le
- cu temperatură reglabilă
- simplu de u�lizat

Pistoale de lipit
Ideale pentru a lipi profile de lemn sau aluminiu pe orice suport.
U�le, de asemenea, la alte �puri de lucrări ca de exemplu tapițeria

Pistol HB 220
pentru batoane din plas�c Ø 12 mm

Pistol HB 325
pentru batoane din plas�c Ø 18 mm

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Putere :                                                      220 W   

Temperatură de aplicare :             140 - 220°C

Batoane de plas�c :         200 mm x Ø 12 mm

Putere de topire :                        0,7 - 1,2 Kg/h

Dimensiuni :                       290 x 230 x 55 mm

Greutate :                                                   600 g

    

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Putere :                                                      600 W   

Temperatură de aplicare :             140 - 230°C

Batoane de plas�c :         300 mm x Ø 18 mm

Putere de topire :                        1,5 - 2,0 Kg/h

Dimensiuni :                       300 x 240 x 80 mm

Greutate :                                                   980 g

    

Cod pt. comandă                          237 097 600Cod pt. comandă                          237 085 000

Se livrează cu cu�e și duză de rezervă Se livrează cu cu�e și duză de rezervă 

Cod pt. comandă                          237 098 500

Pachet de 5 kg                               237 092 500 Pachet de 5 kg                               237 098 000

Pachet de 2 kg                               237 092 000

Batoane din plas�c Ø 12 mm

200 mm lungime / transparente

pentru HB 220 / TEC700 / Mod. 211

Batoane din plas�c Ø 18 mm

300 mm lungime / transparente

pentru HB 300 / 320 

Batoane din plas�c Ø 43 mm

pentru TEC 3200

50 mm lungime / transparente

Pachet de 2 x 5 Kg = 10 Kg

 

Seringă pentru injectat adeziv
50 ml, din nylon incasabil
cu 2 ace : 11G și 13G

Cod pt. comandă                          237 070 500

Cod pt. comandă                           237 070 520

Ace de schimb 11G + 13G

Tub de 150 ml                                334 017 000

Protecție pentru îmbinările mochetelor
Previne destrămarea marginilor

Acest produs poate fi u�lizat pe orice fel de mochetă, acolo unde se
dorește consolidarea îmbinărilor.
Produsul stabilizează îmbinările longitudinale și pe cele interioare. 
Previne destrămarea marginilor, dar poate fi folosit și la repararea 
îmbinărilor destrămate.  

132 g (150 ml) - can�tatea e 
suficientă pentru cca 25 m liniari

 10 m                                               335 250 100

 25 m                                               335 350 100

Bandă pentru îmbinări

dublu adezivă, cu mare rezistență la produsele de curățat 
Lățime : 50 mm

Cutie de adeziv

Aplicator de adeziv
pentru ridicarea pe perete

Cod pt. comandă                          229 100 000

Cod pt. comandă                          229 100 001

Aplicator rapid
pentru aplicarea precisă a adezivului
pe perete la montarea plintelor

Cod pt. comandă                          229 000 000
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Fierăstrău pentru burete 

Disponibil cu o gamă variată de pânze,

concepute pentru diverse materiale

Taie produse din burete cu grosimi

de până la 300 mm

Cod pt. comandă                          262 428 000

Cod pt. comandă                          572 000 000

Dispozi�v de ridicat cu 2 ventuze

pentru transportul panourilor; pentru

lucrări specifice instalării de pardoseli

Se livrează fără pânze și ghidaj 

Pânze (pereche)

pentru grosimea materialului de :

Ghidaj pentru pânze 

pentru grosimea materialului de :

până la 130 mm                          572 000 002

până la 200 mm                          572 000 003 

până la 300 mm                          572 000 004

până la 130 mm                          572 000 006

până la 200 mm                          572 000 007 

până la 300 mm                          572 000 008

Unelte pentru ridicare  și transport 

Cu un design inovator și construcție solidă, cu mânere din cauciuc,  poate 
fi folosit şi în combinație cu o chingă.

Cod pt. comandă                          262 425 500

Pereche

Dispozi�v de ridicat cu ventuză

pentru ridicarea dalelor de pardoseli cu suprafață 

netedă, de exemplu: materiale sinte�ce, cauciuc 

an�derapant, linoleum, plăci ceramice, de până

la 60 Kg.

Cod pt. comandă                          262 428 100

Cod pt. comandă                          262 428 200

Dispozi�v de ridicat cu gheare

pentru ridicarea dalelor de pardoseală

Dispozitv de transport DUOPLAC 

Șurubelniță / mașină de găurit cu două trepte - 10,8 V

DATE TEHNICE :

Cod pt. comandă                          575 300 400

Caracteris�ci :

Se livrează cu :

1 suport pentru bituri

1 magazie pentru bituri

1 clemă pentru curea

2 baterii de 2,5 Ah

1 încărcător (10,8 V)

1 cu�e pentru transport

Tensiune :                                                 10.8 V

Capacitatea bateriei :          2,5 / 4,0 / 6,0 Ah

Cuplu                                                  32/58 Nm

Cuplu (trepte) :                                        20 + 1

Turație de mers în gol : 

prima treaptă :                              0 - 360  rpm

a doua treaptă :                          0 - 1.400 rpm

Mandrină :                                     1,5 - 13 mm

Ø maxim de găurire (oțel) :                  13 mm

Ø maxim de găurire (lemn) :                25 mm

Greutate (cu baterie) :                           1,9 kg

- sistem electronic de management (EMS) care protejează mașina, 

  mărindu-i fiabilitatea

- motor mai eficient, fără perii, cu intervale de service lungi

- buton de pornire cu accelerare și funcție de blocare

- frână electronică rapidă

- mandrină rapidă cu autoblocare

- carcasă solida a reductorului, din aluminiu turnat sub presiune

- levier cu blocare pentru schimbarea sensului de rotație

- mâner ergonomic din material an�derapant

- lampă LED integrată

- display LED al nivelului de încărcăre a bateriei

- clemă pentru curea și suport pentru bituri

NOU
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Ustensile pentru lipire la cald

Cap cu ace fine 

Order No. 237 410 001

În�nzătoare

În�nzător Deluxe, pentru genunchi 

Cod pt. comandă                          237 405 000

Cod pt. comandă                          237 443 000

Cod pt. comandă                          237 410 000

6 mm grosime                               332 500 000

7 mm grosime                               332 500 001

3 buc.                                               237 405 001

230 V                                               237 000 500

120 V                                               237 000 900

230 V                                               237 000 000

1 x 20 m                                          237 010 000

1 x 20 m                                          237 012 100

1 x 20 m                                          237 013 100

4 x 50 m                                          237 010 300

4 x 50 m                                          237 012 300

4 x 50 m                                          237 013 300

10 x 20 m                                        237 010 100

10 x 20 m                                        237 012 200

10 x 20 m                                        237 013 200

Grippere de rezervă pt. în�nzătoare 

În�nzător cu 

două capete 

Cu plăci cu ace ajustabile separat;

unealtă versa�lă, care poate servi 

atât la în�nderea fără bare 

prelungitoare a mochetei, cât și la 

închiderea îmbinărilor, în special 

pentru a potrivi desenele.

Se livrează cu :

-  un levier auxiliar; as�el, dispozi�vul 

   funcționează ca un în�nzător fără bare

- cu�e de transport

Fier de călcat 
Cu izolație termică, termostat cu patru trepte

și placă de bază cu Teflon

Se livrează cu suport

Benzi pentru lipire termică
Varianta Standard

pentru uz domes�c sau la mochete țesute uzuale

În�nzător Power Stretcher cu cap pivotant

Se livrează cu cu�e de transport, 4

tuburi prelungitoare (până la 7 metri) și 

două capete : unul standard, cu densitate 

mare și ace fine și unul cu densitate mică

și ace groase.

 

Underlay pt. montaj pe grippere
Amestec de lână cu fibre sinte�ce

Se livrează în role de 2 x 25 m,
ambalate în folie de polie�lenă 

Kit pentru lipire termică 

Fier de călcat cu suport și cu�e de

transport; o rolă de 20 m de bandă

standard și prelungitor electric de 10m

Varianta Super

pentru mochete țesute, pentru mochete pe suport de iută sau pe

suport sinte�c dublu; asigură transmiterea uniformă a căldurii

Varianta Gold

pentru spații comerciale cu trafic intens, cu foiță 

de aur; asigură transmiterea uniformă a căldurii

Accesorii
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   INSTRUMENTE DE ÎNTINS / FIXARE

Role pentru îmbinări

Rolă cu o axă, pentru îmbinări  

Clemă pentru îmbinări
cu mâner îmbrăcat în plas�c
și perne cu ace de 30 x 70 mm 

Cu�er pentru margini “de Luxe”
pentru tăierea surplusului de mochetă la perete

cu reglaj pe înălțime pentru a se adapta la 
grosimea mochetei și mâner îmbrăcat în PVC,
cu unghi reglabil până la 180°, care permite
accesul sub radiatoare 

Sulă de trasat 

Șine cu cuie
(Grippere) 

Rangă pentru cuie și profile decora�ve

Cod pt. comandă                          237 540 000

Cod pt. comandă                          237 100 000

Cod pt. comandă                          237 105 000

Cod pt. comandă                          237 101 000

Cod pt. comandă                          262 552 000

Cod pt. comandă                          262 552 100

Cod pt. comandă                          237 102 000

Cod pt. comandă                          237 103 000

Cod pt. comandă                          237 104 000

Cod pt. comandă                          262 242 000

rotundă                                           237 547 000

pătrată                                            237 548 000

Cod pt. comandă                          237 542 001

7 cm                                                 237 542 000

lată, 9 cm                                        237 542 100

curbată, pentru lucrul sub radiatoare                                        

Dălți pentru trepte

Carpet tractor

dispozi�v cu 3 axe, fiecare cu 

câte 12 ro�țe în formă de stea 

Mul�-Roller

cu 24 ro�țe în formă de stea 
Carpet Tucker

unealtă pentru presarea mochetei

și prinderea acesteia pe grippere 

Mul�-Roller

cu 4 role de cauciuc dur 

Mul�-Roller

cu 2 role de oțel

Combi-Mul�-Roller

cu 3 role din cauciuc dur și 

18 ro�țe în formă de stea 

400 g                                               237 545 000

Ciocan cu gheară

460 g                                               237 546 000

Ciocan special

cu ro�țe de oțel în formă de stea

 

Lamă de rezervă

10 buc.                                            262 281 001

Cod pt. comandă                          262 281 000

înălțimea cuielor : 4,8 mm             331 200 500 

Standard Nr. 140

pentru mochete uzuale

înălțimea cuielor : 3,2 mm          331 201 500 

Standard Nr. 141 

pentru mochete subțiri

înălțimea cuielor : 4,8 mm             331 203 000 

Nr 140/141/185 se livrează în pachete de 
100 buc. a 152 cm = 152 m liniari / pachet  

Standard Nr. 185  

pentru montaj pe suport de beton

sau șape

înălțimea cuielor : 4 mm             331 204 000 

Nr 142  se livrează în pachete de 50 buc. 
               a 152 cm = 76 m liniari / pachet  

Extra lat, Nr. 142 

3 rânduri de cuie; 40 mm lățime

pentru mochete uzuale

u�lă pentru a aplica presiune în
diferite moduri 

Unealtă pentru trepte, cu rolă

Cod pt. comandă                          237 543 000

set de roți de schimb

NOU
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Role de presare

cu mâner detașabil și cilindri galvanizați 

GLIDA
Instrument de presat 
cu des�nații mul�ple 

Instrument pentru
presat mocheta
fabricat din lemn de fag

Rolă pentru perete/
podea
cu mâner telescopic

Rolă de presare ușoară
Lățime u�lă : 
45 cm
Rola de presare 
poate fi u�lizată și 
pentru îmbinări

Instrumentul se 
folosește din picioare,
greutatea corporală
transferânu-se către
acesta

DATE TEHNICE :
4 segmente cilindrice                                      

Greutate :                                                   80 Kg   

Diametrul cilindrilor                         Ø 160 mm

Lățime totală :                                       510 mm

    

Lățime u�lă : 
38 cm

Lungimea mânerului :
120 cm

Greutate : 
cca 10 Kg

Rolă de presare de 80 Kg

Accesorii
Șasiu pt. transport

pentru role de presat
50 Kg + 80 Kg

DATE TEHNICE :
3 segmente cilindrice                                      

Greutate :                                                   30 Kg   

Diametrul cilindrilor                         Ø 120 mm

Lățime totală :                                       310 mm

    

Rolă de presare de 30 Kg

Cod pt. comandă                          262 390 000 Cod pt. comandă                          262 406 000

Cod pt. comandă                          262 406 600

300 x 137 x 25 / 40 mm              262 381 000

300 x 120 x 25 mm                       262 380 000

47 x 19 cm                                      262 405 000

Cod pt. comandă                          262 392 000

Cod pt. comandă                          262 378 000

Greutăți
trusă cu 15 greutăți
cca 22 Kg                          

Ciocan pentru presat                         

Presă de plută
cu margini rotunjite                         

Presă de plută
cu mâner de lemn              

Sac pentru nisip (gol)
             

Cod pt. comandă                          262 401 000

Cod pt. comandă                          262 403 000

DATE TEHNICE :
4 segmente cilindrice                                      

Greutate :                                                   50 Kg   

Diametrul cilindrilor                         Ø 120 mm

Lățime totală :                                       510 mm

    

Rolă de presare de 50 Kg

Cod pt. comandă                          262 391 000

Cod pt. comandă                          262 400 000

Cod pt. comandă                          262 395 000

Lățime u�lă : 
40 cm

Greutate :
cca 1,8 Kg

Lungimea mânerului :
150 cm
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   INSTRUMENTE AUXILIARE

Protecții pentru pardoseli

Derulator

Ajustarea și montarea plintelor

Presă universală pentru

decupat colțuri

Tip 2001

Compa�bilă cu plintele Döllken 

pentru plinte Gardinia 

pentru plinte Bolta 

Piese de schimb

Arc 

Ciocan metalic

Ciocan de cauciuc

Ciocan Ø 30mm fără recul

pentru schimbarea segmentelor Quick-Change

fără a deteriora placa de bază sau segmentele

Clește

Instrument de marcat cu cretă

Instrument de marcat cu cretă
STRAIT LINE

Folie specială de protecție COVERTAC

Folie autoadezivă; nu lasă urme la
îndepărtare

Pentru protecție în �mpul lucrărilor de
renovare sau decorare : se derulează
folia pe pardoseală cu derulatorul
COVERTAC.

Se folosește numai pe pardoseli tex�le.

Levier lung + scurt

cu arc 

Lamă de schimb (100 mm) 

Kit de presare

pentru pardoseli decora�ve de 2-3 mm

pereche, din plas�c 

Extensie XL

pentru plinte Cubu XL

Cod pt. comandă                          222 436 000

300 g                                               262 461 000

Negru                                              262 467 000

160 mm                                           262 455 000

30 m                                                262 420 000

30 m                                                262 420 200

500 g                                               262 463 000

Alb (nu lasă urme)                        262 468 000

200 mm                                           262 456 000

Albă                                                 262 421 000

Albastră                                          262 422 000

Rezervă de cretă - flacon de 230 g 

Cod pt. comandă                          222 428 001

Cod pt. comandă                          222 436 015

Cod pt. comandă                          222 428 006

Cod pt. comandă                          222 436 010

Cod pt. comandă                          222 436 010

Cod pt. comandă                          222 436 050

Cod pt. comandă                          222 434 000

Cod pt. comandă                          222 434 500

Cod pt. comandă                          896 100 000

Cod pt. comandă                          896 000 000

Presă de decupat colțuri pt. plinte

Presă de decupat colțuri pt. plinte
Folie specială protectoare COVERTAC

Lățime : 60 cm

Lungime : 100 m

NOU
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Capsatoare și pistoale profesionale pentru cuie : ME 80 - ME 4000 - ME 4/606 - ME 30
De-a lungul anilor, s-au evidențiat ca dispozi�vele preferate de decoratori, tâmplari, instalatori de pardoseli sau tapițeri 
pentru fiabilitatea și manevrabilitatea lor.

Toate uneltele ME funcționează fără vibrații și fără recul. Carcasele sunt din plas�c armat cu fibre de s�clă și sunt rezistente
la impact. Se alimentează la rețeaua de 230 V; se livrează cu cu�e de transport. 

Pentru orice lucrare de tapițerie;
pentru fixarea pardoselilor tex�le
pe scări, în jurul obiectelor sanitare,
sau montarea profilelor decora�ve
Se poate u�liza la fixarea plăcilor de
PAL, PFL, OSB, placaj sau gips carton

Capse pentru ME 4000

Se livrează în pachete :

Capsator

Cod pt. comandă                          571 461 000

Capsator fiabil, pentru 
lucrări de tapițerie

Capsator
Capse pentru ME 80

Se livrează în pachete :

Cod pt. comandă                          571 460 000

Dispozi�v mul�funcțional, pentru 
capse sau cuie

Se poate u�liza la fixarea plăcilor de
PAL, OSB, placaj
De asemenea, se folosește la fixarea
mochetelor cu fir înalt sau a altor
�puri de pardoseli
 

Capse pentru ME 4/606

Cuie pentru ME 4/606

Se livrează în pachete :

Se livrează în pachete :

Pistol pentru capse / cuie

Cod pt. comandă                          571 462 000

Se folosește la fixarea laminatelor,
a profilelor, plintelor și ornamentelor.

Este prevăzut cu o protecție din 
cauciuc pentru a nu deteriora
suprafețele de sprijin.

Are o precizie foarte bună, iar
cuiele sunt aproape invizibile.

 

Cuie pentru ME 30
Se livrează în pachete :Pistol pentru cuie

Cod pt. comandă                          571 463 000
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   CAPSATOARE / PISTOALE PENTRU CUIE / CAPSE / CUIE

Capsator pneuma�c 
RO-MA 50 TG

Se livrează cu cu�e de transport

Pistol pt. cuie FN 1850.2
Model nou

- reglaj ușor al adâncimii
- comandă pentru oprire de urgență
- pentru cuie Ø=1,2 /  L=15 - 50 mm

Se livrează cu cu�e de transport de calitate
superioară
 

Capsator manual ROCAMA 16 

Model profesional de top; 
funcționează cu capse și cu 
cuie (fără floare)
- construcție integral metalică
- adâncimea de penetrare se 
  reglează cu variație con�nuă
- ușor (670g) și versa�l

Ciocan pentru capse
MART 50  
Versiune heavy-duty pentru 
fixarea materialelor subțiri 
ex: underlay pe stratul suport

Cod pt. comandă                          571 870 000 Cod pt. comandă                          571 910 100

Cod pt. comandă                          571 501 000 Cod pt. comandă                          571 910 010

Cod pt. comandă                          571 910 020

Cod pt. comandă                          571 191 000

Cod pt. comandă                          571 591 000

Cod pt. comandă                          237 504 000

4 m / 9 mm                                 571 415 000

Accesorii

Set de accesorii

conține :
10 m de furtun pentru aer comprimat, de 9 mm,
cuplaj rapid și clemă pentru furtun

Accesorii

Furtun spiralat pt. aer comprimat, 
cu cuplaj standard, 5m

 Furtun spiralat

Capse 
Tip 53 pentru ROCAMA 16 / Novus J19

8 mm     (5000 buc.)                   571 191 208

10 mm   (5000 buc.)                   571 191 210

12 mm   (5000 buc.)                   571 191 212

14 mm   (5000 buc.)                   571 191 214

16 mm   (4000 buc.)                   571 191 216

Capse pentru MART 50

6 mm   (5000 buc.)                     237 504 206

8 mm   (5000 buc.)                     237 504 208 

10 mm (5000 buc.)                     237 504 210

16 mm                                           571 710 000

19 mm                                           571 711 000 

25 mm                                           571 712 000

30 mm                                           571 713 000

Cuie Porta,  3,8 cm

1000 buc.                                      465 003 000

10.000 buc.                                   465 004 000

Cuie pentru Tjep  3,8 cm

19 mm  2000 buc.                        221 912 000

25 mm  2000 buc.                        221 913 000

6 mm   (5000 buc.)                     571 506 000

8 mm   (5000 buc.)                     571 508 000 

10 mm (5000 buc.)                     571 510 000

Cuie pentru ROCAMA 16

15 mm (pachet 8000 buc.)         571 462 115

Furtun spiralat de calitate superioară, 
cu cuplaj de siguranță, 6m

Capse

Capse

Pentru capsatorul electric Duo-Fast 5018,
capsatorul manual LT 850 și capsatoarele
pneuma�ce IE-D16 / 1m-D16 / HG6-16

Cuie pentru MET 30/08

15 - 30 mm

Cuie T pentru Novus J105 / J 100 / 

J-19EADHG / J-172 / J-172A / J 230

(pachet de 1000 buc.)

Cuie T

Instrument de scos capse

Cuie Porta,  5 cm

1000 buc.                                      465 005 000

10.000 buc.                                   465 006 000

Cuie

pentru pistoalele Porta

15 mm    (6100 buc.)                  571 464 115

20 mm   (6100 buc.)                   571 464 120

25 mm   (6100 buc.)                   571 464 125

30 mm   (6100 buc.)                   571 464 130

16 mm (pachet de 5000 buc.)   571 606 000

19 mm (pachet de 5000 buc.)   571 603 000

25 mm (pachet de 5000 buc.)  571 601 000

 

29 mm (pachet de 5000 buc.)  571 608 000

32 mm (pachet de 5000 buc.)  571 602 000

35 mm (pachet de 5000 buc.)  571 609 000

40 mm (pachet de 5000 buc.)  571 610 000

50 mm (pachet de 5000 buc.)  571 612 000

Cuie T Ø 1,2 pentru pistoalele pneuma�ce

DF 50 / 32 SD / 88-4440 / ciocane de nituit /

DEB 30 și FN 1850

(pachete)
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Pistol IMPULSE pentru cuie IM 50 F18 
fără tuburi, fără cabluri 

Avantaje :
- fără tuburi sau cabluri electrice
- gata de lucru oricând
- are puterea unui pistol pneuma�c
- ușor dar foarte rezistent
- adâncime de penetrare reglabilă
- fiabilitate probată internațional 

U�lizare :
După poziționarea pistolului, o mică doză de combus�bil e injectată în camera 
de ardere. Acționarea trăgaciului declanșează o bujie care aprinde combus�bilul 
și împinge pistonul.

Fără a apela la un compresor, pistolul dezvoltă puterea unui pistol pneuma�c.

Se folosește la aplicarea plintelor (și pe tencuială), a decorațiunilor sau în diverse 
alte montaje.

U�l în domenii ca : design interior, instalare de pardoseli, tâmplărie, asamblări, 
vopsitorie, construcție de scene, la târguri și expoziții.

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

 Greutate :                                                 2,3 Kg   

Înălțime x lungime :                  290 x 275 mm

Lungimea cuielor :                          16 - 50 mm

Diametrul cuielor :                            Ø 1,2 mm

Diametrul capului cuielor :              Ø 1,6 mm

Capacitate :

- Magazie de cuie :                               100 buc.

- 1 celulă de combus�bil :    pt. cca 1000 buc.

- baterie :                               pt. cca. 4000 buc.

    

Alimentare :                                               230 V   

Puterea motorului :                   0,75 kW (1 cp)

Motor fără ulei

Presiune maximă :                                     8 bar

Volum aspirat :                                 115 l / min 

Debit ieșire (8 bar)  :                          80 l / min

Capacitatea rezervorului :                             6 l

Greutate :                                                   15 Kg

    

Cod pt. comandă                          571 930 000

Cod pt. comandă                          223 400 000 Cod pt. comandă                          223 400 500

Se livrează cu cu�e de transport, o baterie,

un încărcător și o pereche de ochelari de

protecție  

Trusă de service - conține :

spray de curățat, bujie, cheie pentru

bujie, ulei, cheie allen, lavetă, manual

de întreținere (pe CD)

Cod pt. comandă                          571 900 116

Cod pt. comandă                          571 900 060

Cartușe de carburant

(pachet de 2 buc.) Order No. 571 900 066

Baterie IM 50 F18 Lithium

Cod pt. comandă                          571 900 061

Baterie IM 50 F18 - versiunile anterioare

Cod pt. comandă                          571 900 067

Încărcător IM 50 F18 Lithium

Compresor silențios
Proline 115

Set complet

Set cu compresor și pistol 
pentru cuie FN 1850

Conține :

- Compresor silențios Proline 115

- pistol pentru cuie FN 1850

- furtun spiralat de 5 m cu cuplaj standard

- cuie FN 19 mm (5000 buc.)

Cuie de 16 mm                            571 900 080

Cuie de 25 mm                            571 900 081

Cuie de 32 mm                            571 900 082

Cuie de 38 mm                            571 900 083

Cuie de 50 mm                            571 900 084

Pachet de 2000 de cuie și 2 cartușe de 

carburant (cuie V2A / oțel superior)

Cuie de 16 mm                            571 900 050

Cuie de 25 mm                            571 900 051

Cuie de 32 mm                            571 900 052

Cuie de 38 mm                            571 900 053

Cuie de 50 mm                            571 900 054

Pachet de 2000 de cuie și 2 cartușe de 

carburant 

Cuie �p T; lungime între 16 și 50 mm;

pot fi folosite pe dispozi�vele compa�bile  

(vezi pag. 95)

Accesorii



TEHNOLOGIE DE MĂSURARE

Rulete KDS

Rulete Popular

Rulete din fibră de s�clă

Metru pliabil

Telemetru laser SMART 40
Telemetrul SMART 40 se dis�nge 
prin simplitatea u�lizării și precizia
măsurătorilor

- acuratețe ridicată
- compact, ușor, simplu de folosit
- linii laser strălucitoare, foarte 
   vizibile
- bază rota�vă pentru alinierea 
  rapidă cu reperele
- posibilitatea de a se folosi un 
   receptor-adițional iOX5-REC in 
   condiții de vizibilitate redusă

Echer laser FLOX
pentru aliniere orizontală și 
ver�cală si trasarea de linii de 
referință pe podea

Ochelari laser
măresc vizibilitatea razelor laser
pentru lucrul în medii cu lumină
intensă 

TELEMETRU Laser VECTOR 100
Telemetru laser profesional, cu toate 
funcțiile standard și elemente 
adiționale de calcul 

Telemetru Laser XP4 PRO
Telemetru laser profesional, cu cameră digitală
  

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Precizie de măsurare :                       ± 1.5 mm       
Raza de acțiune :                            0,05 ÷ 40 m      
Nr. de măsurători / set de baterii :   cca 6000
Baterii :                                          AAA 2 x 1,5 V
Dimensiuni :                         105 × 47 × 27 mm
Greutate cu baterii :                                    83 g

    

Domeniu de lucru :                             

- fără receptor iOX5-REC                            20m

- fără receptor iOX5-REC                            80m

Domeniu de temperatură :          - 10 /+ 50°C

Domeniu de autocalibrare :                       ± 4°

Precizie :                                     ± 0.20 mm / m                     

Dimensiuni :                       120 x 65 x 105 mm

    

Precizie (podea) :                            ± 0.3mm/m
Precizie (perete) :                           ± 0.5mm/m
Domeniu de calibrare :                                ± 3°
Temperatură de lucru :            -10°C  /  +50°C
Rază de acțiune recomandată fără receptor
mobil (podea / perete)                     30 / 10 m
Dimensiuni :                    150 x 119  x 122 mm

    

Precizie de măsurare :                       ± 1.5 mm       
Raza de acțiune :                          0,05 ÷ 100 m      
Baterii :                                 acumulator Ni-Mh
Clasă de protecție :                                    IP 54
Dimensiuni :                         110 × 46 × 28 mm
Greutate cu baterii :                                    90 g

    

Precizie de măsurare :                       ± 1.5 mm       
Raza de acțiune :                          0,05 ÷ 100 m      
Baterii :                                 acumulator Ni-Mh
Clasă de protecție :                                    IP 54
Dimensiuni :                         135 × 59 × 28 mm
Greutate cu baterii :                                  104 g

    

Cod pt. comandă                          270 501 100

Cod pt. comandă                          270 581 000

Cod pt. comandă                          270 587 000

Cod pt. comandă                          270 537 100

Cod pt. comandă                          262 417 000

5 m, 19 mm                                    262 483 000

10 m                                                262 418 200

30 m                                                262 418 300

5 m, 25 mm                                    262 481 000

8 m, 25 mm                                    262 484 000

Cod pt. comandă                          270 502 300

Cod pt. comandă                          270 502 200

Se livrează cu :
- toc de protecție 
- bandă pentru mână
- set de (două) baterii AAA  

Se livrează cu baterii AA :  3 x 1,5 V, cu�e de

transport și CD cu instrucțiuni.    

Se livrează cu cu�e de transport, baterii AA 
(3 x 1,5 V) și ochelari laser   

Se livrează cu :

- toc de protecție 

- bandă pentru mână

- acumulator Ni-Mh

- cablu micro-USB  

Se livrează cu toc, bandă pt. mână și baterii.  

din plas�c incasabil
lungime : 2m

Caracteris�ci :

Caracteris�ci :

Caracteris�ci :
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- display color mare, LCD
- acumulator Ni-Mh cu mufă pentru 
   încărcare prin USB
- interfață Bluetooth pentru 
   transferul datelor către PC
- aplicație gratuită de prelucrarea 
  a datelor, pentru smartphone și PC

Poate fi setat în modul Min/Max, 
pentru a determina distanța 
minimă/maximă până la un 
obstacol neregulat, sau poate 
determina înălțimea unui obiect 
folosind teorema lui Pitagora.

- carcasă robustă, rezistentă la șocuri
- u�lizare la interior / exterior
- efectuează măsurători de distanță 
și calcule de arie și volum
- display inteligent adaptat condițiilor 
  de iluminare
- dotat cu nivelă cu bulă pentru a 
  verifica planeitatea

- Inclinometru integrat, pentru 
  calculul unghiurilor și pentru 
  măsurători indirecte
- memorează până la 30 de 
  rezultate de măsurători
- nivelă virtuală
- acumulator Ni-Mh cu mufă 
  pentru încărcare prin USB
- transfer de date prin USB
- interfață Bluetooth pentru 
  transferul datelor către PC
- aplicație gratuită pentru 
  prelucrarea datelor, pentru 
  smartphone și PC

- proiectează linii con�nue, 
  perpendiculare, pe sol, permițând 
  lucrul neîntrerupt, fără mutarea
  aparatului
- garda la sol, de 5mm, permite 
  montarea plăcilor sub nivelul 
  aparatului
- fascicule laser strălucitoare
- bază pivotantă

Caracteris�ci :

Echer laser CROSSLINE  
cu autocalibrare

NOU

NOU

NOU

NOU
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TRUSE / CUTII PENTRU SCULE

INSTALAREA PARDOSELILOR

   

DATE TEHNICE :
Material :                         polipropilenă neagră

Dimensiuni interioare :  585 x 290 x 280 mm

Greutate :                                               3,06 Kg 

    

Nu conține scule

Cod pt. comandă                          262 439 900

Seria PROFI LINE
- cu�e din plas�c rezistent la uleiuri 
   și agenți chimici
- dimensiuni medii / capacitate mare

Trusă de scule PROFI LINE

Trusă din polipropilenă neagră cu 

un mâner solid și o tavă compar� -

mentată detașabilă. 

Include un locaș pentru discuri de

 fierăstrău circular de până la Ø 180 

mm. Se poate închide cu lacăt.

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Material :                                   poliester 600 D

Dimensiuni interioare :  600 x 300 x 300 mm

Greutate :                                                     3 Kg 

    

Material :                         piele de �p industrial

Dimensiuni interioare :  410 x 190 x 280 mm

Greutate :                                                     4 Kg 

    

Material :                                   piele, aluminiu

Dimensiuni interioare :  420 x 160 x 250 mm

Greutate :                                                  2.5 Kg 

    

Material :                                piele, plas�c ABS

Dimensiuni interioare :  390 x 185 x 310 mm

Greutate :                                                  2.5 Kg 

    

Nu conține scule

Nu conține scule

Nu conține scule

Nu conține scule

Cod pt. comandă                          262 443 700

Cod pt. comandă                          262 445 500

Cod pt. comandă                          262 445 100

Cod pt. comandă                          262 445 000

Geantă pentru scule JANSER

Concepută special pentru instalarea de pardoseli și tâmplărie, geanta e 
ideală pentru a cuprinde toate sculele necesare. Are 15 buzunare 
exterioare, un buzunar pentru ruletă și unul pentru ecuson. În interior 
există 22 de buzunare și puncte de ancorare.

Cele două chingi rezistente cu Velcro sunt u�le pentru a prinde nivele 
sau mânere telescopice lungi, care nu încap în geantă. Mânerele 
metalice solide au un înveliș confortabil, pentru o priză bună, iar cu 
banda pentru umăr, geanta e mult 
mai comod de transportat.

New Classic Universal
Trusă de scule universală 
 
Echipare : 
- panou frontal rabatabil complet,
- 11 bucle ajustabile
- 8 bucle ajustabile pe panoul posterior
- fundul din material plas�c incasabil
- încuietori

DATE TEHNICE :
Material :                                        piele neagră

Dimensiuni interioare :  440 x 185 x 300 mm

Greutate :                                                  2,9 Kg 

    

Nu conține scule

Cod pt. comandă                          262 438 000

Cod pt. comandă                          262 610 900

1 marcator cu cretă

1 rezervă pt. marcatorul cu cretă

1 cu�er Harlekin (roșu)

1 cu�er Harlekin (galben)

100 lame drepte

100 lame cu cioc

1 pânză de fierăstrău pentru lemn

1 pânză de fierăstrău pentru metal

1 spatulă pentru adeziv, de 21 cm

10 lame de rezervă A2, de 21 cm

10 lame de rezervă B1, de 21 cm

1 piatră de șlefuit

Conținut :

1 dispozi�v de ridicat cu gheare

1 rașchetă de mână Allway

1 pachet de lame Allway (10 buc.)

1 pereche de genunchiere din cauciuc

1 foarfecă pt. mochetă  (pt.3 degete)

1 clește

1 ciocan de lăcătușerie (300g)

1 metru de calitate superioară

1 ciocan cu muchii dure

2 cleme pentru îmbinări 

1 Mul� Roller Combi

1 sulă

Varianta dotată cu scule :

Gama NEW CLASSIC
Gențile din gama NEW CLASSIC sunt genți profesionale pentru munca de 
zi cu zi. Caracteris�cile lor pornesc de la solicitările u�lizatorilor

PARAT NEW CLASSIC Allround
Geantă universală pentru mul�ple des�nații

Echipare : 
- panou frontal rabatabil, cu opritor, cu 11 bucle ajustabile
- panou posterior cu 9 bucle fixe
- panou frontal ranforsat cu profil 
  din aluminiu
- buzunar frontal pentru documente

PARAT NEW CLASSIC Plus & View
Gata de lucru !

Echipare : 
- panouri frontal și posterior rabatabile, 
  cu opritor, cu câte 8 buzunare fiecare
- perete central detașabil, cu 20 de bucle 
  ajustabile

PARAT TOP-LINE Plus Organize CP-7
Cu sertare și suporturi CP7, pentru ordine perfectă 

Echipare :
- suport cu 4 sertare
- panou frontal rabatabil
- panou central cu suport CP7 pentru 
  scule până la Ø 15mm
- panou posterior rabatabil, cu opritor, 
   cu un suport CP7 pentru scule până 
   la Ø 26mm
- cu�e de scule detașabilă
- organizator pentru piese mici
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INSTALAREA PARDOSELILOR

   SUGESTII DE ECHIPARE PENTRU TRUSE DE SCULE

cod

 

ARTICOL

 
 

cod

 

ARTICOL

 

GENŢI PENTRU UNELTE

  

262 456 000

 

Cleşte

 

(200

 

mm)

 

262 445 100

 

Geantă

 

New Classic, Allround

  

262 461 000

 

Ciocan metalic

 

(300 g)

 

262 445 000

 

Geantă

 

New Classic, Plus&View

 
 

262 157 000

 

Dorn pentru reparaţii

 

Ø

 

30 mm

 

262 438 000

 

Geantă

 

New Classic Universal Tool Case

 
 

262 158 000

 

Dorn pentru reparaţii

 

Ø

 

40 mm

 

262 443 700

 

Geantă

  

Janser pentru unelte

 
 

262 159 000

 

Dorn pentru reparaţii

 

Ø

 

50 mm

 

UNELTE DE UZ GENERAL

  

111 107 000

 

Gheară de tracţiune

 

139 105 000

 

Raşchetă Janser, 30cm

  

262 418 300

 

Ruletă

 

din bră de sticlă

 

(30 m)

 

139 140 001

 

Lame de rezervă

 

pentru raşchetele Allway şi Janser

 
 

262 417 000

 

Metru pliabil

 

din plastic incasabil, 2 m

 

161 526 000

 

Şlefuitor manual universal, Granulaţie 24

 
 

440 006 000

 

Unealtă

 

de compresie

 

55 cm

 

161 721 000

 
Gletieră pentru tencuială, 28 cm

 
 

228 865 000

 
Fierăstrău japonez Kataba

 
240 mm

 

237 534 000
 

Foarfecă pentru mochete, 26 cm
  

262 311 000
 

Spatulă
 

cu mâner de lemn
 

237 535 000
 

Foarfecă “2 degete”, pt. pluşuri
  

464 000 000
 

Lamă
 

pentru dizlocarea
 

parchetului, Lăţime : 80 mm
 

237 540 000
 

Rangă pentru cuie, plinte
 

şi prole decorative
 

 

464 005 000
 

Pensulă pentru lăcuit, Lăţime : 8 cm
 

237 547 000
 

Sulă de trasat
 

(rotundă)
 

 

464 011 000
 

Spatulă din cauciuc, Lățime : 25
 

cm
 

262 101 000
 

Mittag -
 

cutter pentru îmbinări
 

 

464 021 000
 

Rolă din velur, Lăţime : 25
 

cm
 

262 035 500
 

Lame drepte 50 mm
  

464 027 000
 

Spatulă
 

DUO-FLEX
 

Cu lamă
 

din inox
 

262 036 500
 

Lame cu cioc
  

262 453 600
 

Daltă
 

(20 mm)
 

262 202 000
 

Bandă
 

din oţel,
 

lățime : 6 cm, lungime : 200 cm
  

464 055 000
 

Distanţier
 

262 254 000
 

Cutter pentru cu suport de spumă
 

 
464 059 000

 
Chingă

 
cu cleme SVH 400

 

262 255 000
 

Lame cu două găuri, de rezervă
 

 
464 063 000

 
Amortizor de impact, cu canal mare -

 
4,5 mm

 

262 242 000
 

Clemă pentru îmbinări
  

464 072 500
 

Ciocan de cauciuc
 

pentru parchet
 

262 360 000
 

Spatule japoneze
  

464 055 400
 Distanțier AV2

 
Pentru instalarea parchetului

 

262 378 000 Ciocan pentru presat 
 

571 591 000 Instrument de scos capse 

262 380 000 Presă din plută cu margini rotunjite 
 

ARTICOLE PENTRU PROTECŢIE 

262 411 000 Fierăstrău pt. metale, Junior  
119 050 000 Mănuşi de lucru (din piele) 

262 420 000 Instrument de marcat cu cretă  
440 060 000 Ochelari de lucru uzuali 

262 422 000 Rezervă de cretă - acon de 230 g (culoare albastră) 
 

161 106 000 Genunchiere cu înveliş protector din cauciuc 

262 486 000 Marker pt. găuri adânci 
 

119 250 000 Mască de praf tip 2495, Nivel de protecţie FFP2D 

262 244 200 Perforator circular pentru LVT 
 

119 500 000 Dopuri cu şnur, pentru urechi 

 

Iată câteva suges�i pentru a dota trusele dumneavoastra cu unele din uneltele u�le sau chiar indispensabile pentru instalarea de 
pardoseli.
Evident, orice altă unealtă din catalog poate fi adaugată la setul dumneavoastră, limitele fiind date doar de volumul genții folosite…

Pentru a comanda mai ușor unelte de pe site-ul nostru,* vă invităm să scanați codul alaturat :  

*Conturile create în magazinul online vor fi validate de Janser. Puteți comanda online dacă
sunteți deja client Janser. Pentru a obține orice detalii despre modul de comandă, vă rugăm 
să ne sunați sau să ne scrieți.

Seturi de unelte
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INSTALAREA PARDOSELILOR

   CONTAINERE SYSTAINER

Cod pt. comandă                          262 429 100

Systainer I® (T-Loc)

pentru kit de sudură
Înălțime : 105 mm

Dimensiuni interioare H x L x l :

75 x 383 x 273 mm

fără conținut 

Cod pt. comandă                          262 429 200

Systainer II® (T-Loc)

pentru kit de lipire termică
Înălțime : 157,5 mm

Dimensiuni interioare H x L x l :

127,5 x 383 x 267 mm

fără conținut 

Cod pt. comandă                          262 429 300

Systainer III® (T-Loc)

pentru KFU/dispozi�ve de ajustat uși
Înălțime : 210 mm

Dimensiuni interioare H x L x l :

180 x 382 x 266 mm

fără conținut 

Cod pt. comandă                          262 429 000

Placă SYS-CART cu role

Se cuplează simplu și sigur la orice

container Systainer T-loc, pentru

transport.

Dimensiuni : H x L x l :   157 x 519 x 365 mm

Capacitate de încărcare : 100 Kg

Diametrul rolelor : Ø 100 mm

Greutate : 2,86 Kg

Cod pt. comandă                          262 429 600

Systainer SYS Combi III® (T-Loc)

caracteris�cile lui Systainer III plus un 

sertar compar�mentat
Dimensiuni exterioare H x L x l :

315 x 396 x 296 mm

Dimensiuni interioare H x L x l :

180 x 382 x 266 mm

Sertar - dimensiuni interioare H x L x l :

69 x 350 x 255 mm

 

Cod pt. comandă                          262 429 400

Systainer IV® (T-Loc)

pentru HF 125, HFS
Înălțime : 315 mm

Dimensiuni interioare  H x L x l :

285 x 382 x 266 mm

fără conținut 

Cod pt. comandă                          262 429 700

Sortainer ® SYS-Sort IV / 3 (T-Loc)

Dimensiuni exterioare H x L x l :

315 x 396 x 296 mm

Sertare - dimensiuni interioare H x L x l :

69 x 350 x 255 mm

Cod pt. comandă                          262 429 500

Systainer V® (T-Loc)

pentru cartușe GAP FILL

Greutate : 2,7 Kg.

Înălțime : 420 mm

Dimensiuni interioare  H x L x l :

384 x 381 x 265 mm

fără cartușe

Cod pt. comandă                          114 100 310

Maxi-Systainer III®

pentru HF - 150 
Înălțime : 210 mm

Dimensiuni interioare H x L x l :

168 x 545 x 330 mm

fără conținut 

Cod pt. comandă                          262 429 120

Organizator pentru scule, cu 2 părți
pentru Systainer ® T-Loc cover
I-V și SYS-Combi II

(nu include scule)

Cod pt. comandă                          262 429 110

Organizator pentru scule
pentru Systainer ® T-Loc cover
I-V și SYS-Combi III

(nu include scule)
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3ACCESORII PENTRU INSTALAREA
PRCHETULUI ȘI PARDOSELILOR
LAMINATE

- PROFILE ȘI BENZI, PROFILE MICO
- PLINTE
- COVORAȘE DE PROTECŢIE PENTRU BIROURI
- ȘURUBURI, DIBLURI, CUIE
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1.

2.

3.

4.

Profile de trecere
Pentru trecere la același nivel sau 
pentru egalizarea diferențelor de 
înălțime de până la 8 mm, pentru 
pardoseli cu grosimea de 7 până 
la 17 mm

Profile de compensare
Pentru egalizarea diferențelor 
de înălțime de până la 17,5 mm, 
asigurându-se o trecere lină

Profile de margine
Pentru margini la perete sau
la uși de balcon

Exemplu de u�lizare a
profilelor de trecere

43 mm lățime Instalare rapidă și
perfectă în  4 pași

1. Fixarea profilului de bază
Deși profilul poate fi lipit pe stratul 
suport, recomandarea noastră fermă 
este să folosiți dibluri și șuruburi.

Se aliniază profilul de bază pe suport,
lăsându-se un rost de dilatare de cel
puțin 6 mm

Prin orificiile profilului se fac 
găurile pentru dibluri, folosind un 
burghiu de 5 mm.

Diblurile pot fi acum introduse în 
stratul suport chiar prin orificiile 
profilului de bază.

2. Potrivirea capacului
Se introduce șina capacului în canalul
din profilul de bază. Capacul se va 
așeza în poziția potrivită pentru
a asigura o trecere lină între pardoseli.

3. Alegerea corectă a șuruburilor
Lungimea potrivită a șurubului se 
poate afla as�el : se introduce un 
șurub printr-una din găurile capacului.
Șurubul potrivit nu va ieși în afară
mai mult de 4-8 mm.

4. Montarea capacului
Cu o șurubelniță manuală sau
electrică, înșurubați șuruburile, 
aplicând o presiune ușoară și 
un moment de răsucire mediu.

38 mm lățime

50 mm lățime

28 mm lățime

Exemplu de u�lizare a
profilelor de compensare

Exemplu de u�lizare a
profilelor de margine

Alu - Silver                                      396 145 000

Alu - Gold                                       396 146 000

Alu - Sahara                                   396 147 000

90 cm lungime 

pachet 10 buc, cu elem. de fixare;  preț / buc. 

Alu - Silver                                      396 140 000

Alu - Gold                                       396 141 000

Alu - Sahara                                   396 142 000

270 cm lungime 

pachet 10 buc, cu elem. de fixare;  preț / buc.

Alu - Silver                                      396 120 000

Alu - Gold                                       396 121 000

Alu - Sahara                                   396 122 000

270 cm lungime 

pachet 10 buc, cu elem. de fixare;  preț / buc.

Alu - Silver                                      396 125 000

Alu - Gold                                       396 126 000

Alu - Sahara                                   396 127 000

90 cm lungime 

pachet 10 buc, cu elem. de fixare;  preț / buc.

Alu - Silver                                      396 105 000

Alu - Gold                                       396 106 000

Alu - Sahara                                   396 107 000

90 cm lungime 

pachet 10 buc, cu elem. de fixare;  preț / buc. 

Alu - Silver                                      396 115 000

Alu - Gold                                       396 116 000

Alu - Sahara                                   396 117 000

90 cm lungime 

pachet 10 buc, cu elem. de fixare;  preț / buc.

Alu - Silver                                      396 101 000

Alu - Gold                                       396 102 000

Alu - Sahara                                   396 103 000

270 cm lungime 

pachet 10 buc, cu elem. de fixare;  preț / buc.

Alu - Silver                                      396 110 000

Alu - Gold                                       396 111 000

Alu - Sahara                                   396 112 000

270 cm lungime 

pachet 10 buc, cu elem. de fixare;  preț / buc.

Pentru a demonta capacul, scoateți
șuruburile.

43 mm

24 mm

12 mm

2 mm11 mm

38 mm

24 mm

12 mm

2 mm11 mm

24 mm

12 mm

2 mm11 mm

50 mm

24 mm

11 mm

2 mm10 mm

28 mm

ACCESORII PENTRU INSTALAREA PARCHETULUI ȘI PARDOSELILOR LAMINATE

   PROFILE METALICE
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PROFILE METALICE

ACCESORII PENTRU INSTALAREA PARCHETULUI ȘI PARDOSELILOR LAMINATE

   

Profile din aluminiu DOS

Profile de trecere

Profile de compensare

Profile în pantă

pentru parchet, podele laminate, pardoseli din plută; 
se livrează sistemul complet, cu dibluri DOS

Sistemul cu dibluri DOS folosește elemente de fixare ascunse; 
pentru montaj nu sunt necesare nici profile de bază, nici șuruburi.  

pentru treceri la același nivel
sau cu diferențe de nivel mai 
mici de 6 mm

270 cm lungime                

270 cm lungime               

270 cm lungime               

90 cm lungime               

270 cm lungime               

90 cm lungime               

90 cm lungime                Alamă                

Inox                

Aluminiu eloxat (anodizat)
                

90 cm lungime                

Dibluri DOS, din Nylon                
Cod pt. comandă : 390 500 100
(vezi pagina 112)

Pentru pardoseli cu grosimi de 2,5 -5 mm 
Lățime : 28 mm, Lungime : 270 cm

 
Lungime : 90 cm, cu elem. de fixare 
  

 
Lungime : 90 cm, autoadezive
  

 
 
Lungime : 270 cm
  

Pentru pardoseli cu grosimi de 2,5 -5 mm 
Lățime : 38 mm, Lungime : 270 cm

pentru a atenua diferențe 
de nivel între 4 și 15 mm

din aluminiu eloxat (anodizat), fără găuri
profilele cu lățimi de 28 mm pot fi traversate de scaune cu ro�le sau
cărucioare de cumpărături 
profilele cu lățimi de 38 mm pot fi traversate de transpalete sau 
s�vuitoare

Gold                                                390 700 000
         

Gold                                                390 710 000
         

30 mm x 1 mm                              390 001 000
         

30 mm x 1 mm                              390 006 000
         

30 mm x 1 mm                              390 001 200
         

30 mm x 1 mm                              390 006 200
         

Gold                                                390 705 000
         

Gold                                                390 715 000
         

Silver                                               390 701 000

Silver                                               390 711 000 40 mm x 1,2 mm                           390 015 000

30 mm x 1 mm                              390 001 900

30 mm x 1 mm                              390 006 900

Silver                                               390 706 000

Silver                                               390 716 000

Argin�u                                         390 009 100

Argin�u                                          390 005 500

Argin�u                                          390 005 300

Argin�u                                          390 005 100

Arginiu                                           390 009 500

Nisip                                               390 009 200

Nisip                                               390 005 850

Nisip                                               390 005 800

Nisip                                               390 004 300

Nisip                                               390 009 600

Inox                                                390 009 300

Inox                                                390 005 750

Inox                                                390 005 700

Inox                                                390 004 100

Inox                                                390 009 700

pachet de 10 buc.                              preț / buc.

pachet de 10 buc.                              preț / buc.

pachet 10 buc, cu elem. de fixare;  preț / buc.           

pachet 10 buc, cu elem. de fixare;  preț / buc.          

preț / buc.          

preț / buc.          

cu elem. de fixare       

cu elem. de fixare       

 autoadezive      

autoadezive      

Profile de trecere

Profile de trecere cu găuri centrale
pentru șuruburi cu cap înecat, livrate
în folie protectoare.

Lățime : 30 mm, grosime : 1,5 mm
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ACCESORII PENTRU INSTALAREA PARCHETULUI ȘI PARDOSELILOR LAMINATE

   PROFILE METALICE

Profil pentru muchiile treptelor 

Profil de capăt pentru trepte Profil din alminiu eloxat pentru trepte 

Profile cornier din aluminiu eloxat 

Profil solid, cu un design probat de-a lungul �mpului.
Prevăzut cu găuri pt. șuruburi cu cap înecat, pe treaptă
și pe contratreaptă.
Partea de pe treaptă are striații an�alunecare.

- pentru șuruburi cu cap înecat
- se livrează fără șuruburi sau dibluri
- pentru podele laminate groase de 8-9 mm

Pentru pla�orme, rame, trepte cu suprafețe
din lemn sau beton
- prevăzut cu găuri pt. șuruburi cu cap înecat
- se livrează fără șuruburi sau dibluri

Profil durabil, din aluminiu eloxat pe o parte (inclusiv la 
interiorul găurilor), cu găuri pentru șuruburi cu cap înecat.

Profile din aluminiu eloxat pe o parte (inclusiv la interiorul 
găurilor), cu găuri pentru șuruburi cu cap înecat.

Lungime : 100 cm

Lungime : 270 cm

Argin�u                                         390 791 000

Argin�u                                         390 781 000

Nisip                                               390 793 000

Nisip                                               390 783 000

Inox                                                390 794 000

Inox                                                390 784 000

 
 
Lungime : 250 cm
  

 
 
Lungime : 250 cm
  

 
 
Lungime : 100 cm
  

 
 
Lungime : 250 cm
  

Argin�u                                         390 811 000

Argin�u                                         390 816 000 Argin�u                                         390 096 100

Argin�u                                         390 096 000

Nisip                                               390 813 000

Nisip                                               390 818 000 Nisip                                               390 091 100

Nisip                                               390 091 000

Inox                                                390 814 000

Inox                                                390 819 000 Inox                                                390 092 100

Inox                                                390 092 000

 
 

cu elemente de montareLungime : 90 cm     
  
Argin�u                                          390 086 000

Nisip                                               390 088 000

Inox                                                390 089 000

 
 

cu elemente de montareLungime : 90 cm     
  
Argin�u                                          390 076 100

Nisip                                               390 078 100

Inox                                                390 078 300

 
 
Lungime : 270 cm     
  
Argin�u                                          390 086 000

Nisip                                               390 088 000

Inox                                                390 089 000

 
 
Lungime : 270 cm     
  
Argin�u                                          390 076 000

Nisip                                               390 078 000

Inox                                                390 078 200

- pentru podele stra�ficate groase de 13-15 mm

- pentru podele laminate groase de 8-9 mm
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PROFILE METALICE

ACCESORII PENTRU INSTALAREA PARCHETULUI ȘI PARDOSELILOR LAMINATE

   

Profile din aluminiu combinate
Profile durabile din aluminiu eloxat, cu găuri
pentru șuruburi cu cap înecat. Profilele au 
canale pentru pentru inserții din PVC

Profil de margine
Din aluminiu eloxat, lustruit.
Autoadeziv.

Profil de capăt
Din aluminiu eloxat, durabil, cu găuri
ovale.

Profil special, de capăt
sau de trecere

Profile de margine
Fără găuri pentru șuruburi. 
Pentru parchet și pardoseli laminate.

Profile T
Din aluminiu eloxat
pot fi curbate cu mașina de îndoit (vezi pag. 110) 

42 mm x 12 mm                   Lungime : 250 cm

42 mm x 27 mm                   Lungime : 250 cm

 Role de 25 m, profil plat 

 Role de 25 m, profil canelat

Argin�u                                          390 111 000

Argin�u                                          390 222 000

negru                                             390 111 100

negru                                             390 115 100

Nisip                                               390 113 000

Nisip                                               390 221 000

maro                                              390 111 300

maro                                              390 115 300

Inox                                                390 114 000

Inox                                                390 224 000

gri                                                   390 111 500

gri                                                   390 115 500

bej                                                   390 111 700

bej                                                   390 115 700

Inserții PVC

 
 
Lungime : 270 cm
  

 
 
l x H : 24 x 6 mm                 Lungime : 270 cm
  

 
 
l x H : 14 x 8 mm                 Lungime : 270 cm
  

 
 
l x H : 20 x 15 mm               Lungime : 270 cm
  

 
 
Lungime : 90 cm
  

 
 
Lungime : 270 cm
  

Argin�u                                          390 731 000
Argin�u                                          390 894 500

Argin�u                                          390 894 100

Argin�u                                          390 012 100

Argin�u                                          390 726 000

Argin�u                                          390 721 000

Nisip                                               390 733 000
Nisip                                               390 894 600

Nisip                                               390 894 200

Nisip                                               390 012 200

Nisip                                               390 728 000

Nisip                                               390 723 000

Inox                                                390 734 000
Inox                                                390 894 700

Inox                                                390 894 300

Inox                                                390 012 300

Inox                                                390 729 000

Inox                                                390 724 000

 
 

cu elemente de montareLungime : 90 cm     
  

 
 
Lungime : 270 cm     

Argin�u                                          390 011 000

Argin�u                                          390 010 000

Nisip                                               390 046 000

Nisip                                               390 045 000

 
 
Aluminiu eloxat, argin�u
250 cm lungime     
  

 
 
Alamă                                      250 cm lungime     
  

6 mm înălțime                              390 860 000

6 mm înălțime                              390 865 000

8 mm înălțime                              390 861 000

8 mm înălțime                              390 866 000

10 mm înălțime                            390 862 000

10 mm înălțime                            390 867 000

12,5 mm înălțime                         390 863 000 

12,5 mm înălțime                         390 868 000 
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ACCESORII PENTRU INSTALAREA PARCHETULUI ȘI PARDOSELILOR LAMINATE

   PROFILE DEFORMABILE

Profile EB

Profile deformabile din aluminiu in culoare naturală sau din alamă,
folosite ca profile de trecere sau de îmbinare între gresie, marmură
sau lemn și pardoseli tex�le. Profilul e decupat as�el încât să poată
fi modelat după contururi curbate.

Se recomandă fixarea cu șuruburi după îndoire.

Mașină de îndoit profile
cu precizie superioară

Pentru îndoirea profilelor EB
cu acuratețe, după contururi
circulare

Lungime : 2,5 m, pachet 10 buc.; preț/buc. 

3 mm x 21 mm

4,5 mm x 21 mm

6 mm x 22,5 mm

8 mm x 22,5 mm

10,3 mm x 22,5 mm

12,5 mm x 22,5 mm

15 mm x 22,5 mm

Aluminiu                                       390 887 000

Alamă                                            390 880 000                   

Aluminiu                                       390 888 000

Alamă                                            390 881 000                   

Aluminiu                                       390 889 000

Alamă                                            390 882 000                   

Aluminiu                                       390 890 000

Alamă                                            390 883 000                   

Aluminiu                                       390 891 000

Alamă                                            390 884 000                   

Aluminiu                                       390 892 000

Alamă                                            390 885 000                   

Aluminiu                                       390 893 000

Alamă                                            390 886 000                   

Cod pt. comandă :                      390 895 100

ROZETE DE MASCARE

OPRITOARE DE UȘĂ

Rozete de mascare băițuite
     

Stejar                                             390 901 801

Fag                                                 390 901 802

Frasin                                             390 901 803

Arțar                                              390 901 804

Mahon                                           390 901 805

Negru                                             390 901 806

Alb                                                  390 901 807

Plută                                              390 901 808

Diametru interior  22 mm (1/2")

Stejar                                             390 901 841

Fag                                                 390 901 842

Frasin                                             390 901 843

Arțar                                              390 901 844

Mahon                                           390 901 845

Negru                                             390 901 846

Alb                                                  390 901 847

Plută                                              390 901 848

Diametru interior  18 mm (3/8")

Stejar                                             390 901 881

Fag                                                 390 901 882

Frasin                                             390 901 883

Arțar                                              390 901 884

Mahon                                           390 901 885

Negru                                             390 901 886

Alb                                                  390 901 887

Stejar                                             390 901 901

Fag                                                 390 901 902

Frasin                                             390 901 903

Arțar                                              390 901 904

Mahon                                           390 901 905

Argin�u                                         390 901 906

Auriu                                              390 901 907

Oțel                                                390 901 908

Mască dublă  

fără frezări interioare
L x l x H                                  108 x 56 x 20 mm

Stejar                                             390 901 861

Fag                                                 390 901 862

Frasin                                             390 901 863

Arțar                                              390 901 864

Mahon                                           390 901 865

Negru                                             390 901 866

Alb                                                  390 901 867

Plută                                              390 901 868

Diametru interior  15 mm (1/4")

Stejar                                             390 901 821

Fag                                                 390 901 822

Frasin                                             390 901 823

Arțar                                              390 901 824

Mahon                                           390 901 825

Negru                                             390 901 826

Alb                                                  390 901 827

Plută                                              390 901 828

Diametru interior  27 mm (3/4")

Opritoare de ușă
pentru montaj pe podea sau pe perete

Opritoare de ușă >Safe<
Opritor foarte rezistent care se montează în pardoseală (cu grosimea
de min. 7,5 mm) fără să afecteze stratul suport. Se recomandă pentru 
zonele cu încălzire sub pardoseală.
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ACCESORII PENTRU INSTALAREA PARCHETULUI ȘI PARDOSELILOR LAMINATE

   PROFILE PENTRU TREPTE

®

Mico - profile cornier din tablă perforată

Se folosesc la repararea treptelor vechi și tocite din piatră. 
Se pot folosi și la trepte din lemn. Se lipesc cu mas�c 
epoxidic Prestolith. 

Profile din plas�c pentru
pardoseli aplicate pe trepte 

35 mm x 25 mm                 pachet cu 100 buc.     

Profile pentru reparații 
profile galvanizate pentru recondiționarea 
treptelor uzate.
Lungime: 100 cm     

Șablon metalic 
folosit la decuparea preșurilor pt. trepte     

Prestolith Plas�c

Mas�c epoxidic cu întărire rapidă pentru
lipirea profilelor Mico din tablă perforată,
precum și pentru multe alte aplicații.

doză + flacon cu întăritor 

Mico - cornier din tablă perforată

înălțime : cca 34 mm
pachet de 16 buc.                            preț / buc.

Mico - cornier din tablă perforată
cu muchie rotunjită

înălțime : cca 34 mm
pachet de 16 buc.                            preț / buc.

Lungime : 100 cm                         362 572 000
         

Lungime : 100 cm                         362 573 000
         

Lungime : 63 cm                           362 940 000
         

Lungime : 70 cm                           399 000 999
         

Lungime : 80 cm                           399 000 998
         

2 Kg                                                 362 590 000
         

Lungime : 120 cm                         362 587 000
         

Lungime : 120 cm                         362 588 000
         

Lungime : 100 cm                         362 941 000
         

Cod pt. comandă :                      362 560 000

Tip H 20, pentru trepte din lemn

pentru trepte cu uzură medie 

înălțime : cca 20 mm

pachet cu 50 de profile și 1000 de holzșuruburi

Cod pt. comandă :                      362 561 000

Tip H 38, pentru trepte din lemn

pentru trepte cu uzură  avansată.

înălțime : cca 38 mm

pachet cu 25 de profile și 500 de holzșuruburi

Cod pt. comandă :                      362 562 000

Tip S, pentru trepte din piatră

pentru trepte din  piatră.

înălțime : cca 20 mm

pachet cu 30 de profile și 120 de dibluri + șuruburi

Tip H 20

Tip H 38

Tip S

Profil DUPLEX pentru capete de treaptă

- aluminiu anodizat, foarte durabil
- găuri pentru șuruburi cu cap înecat
 
 
Lungime : 250 cm, înălțime : 150 mm
pachet de 20 buc.                            preț / buc.     

  Argin�u                                         390 841 000

Nisip                                               390 843 000

Inserții autoadezive
13 mm lățime, pentru
profile 38 x 15 mm

Bandă an�derapantă EKO GRIP
autoadezivă

 
 
Role de 25 m / pachet de 25 role, preț / rolă
  Negru                                             390 850 000

19 mm lățime                               390 855 000

25 mm lățime                               390 856 000

50 mm lățime                               390 857 000

Neagră                              Role de 18 m liniari

Nisip                                               390 852 000

Maro                                              390 853 000
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ACCESORII PENTRU INSTALAREA PARCHETULUI ȘI PARDOSELILOR LAMINATE

   BARE PENTRU TREPTE

Bare pentru trepte 
bare cilindrice Ø 9 mm și Ø 11 mm
cu capete din alamă, pentru trepte 
Lungime: max. 100 cm

Se livrează în pachete de câte 10  buc.
Preț / bucată
     

Bare pentru trepte 
secțiune sfert de cerc,
placate cu alamă

     

70 cm lungime                             390 980 041

75 cm lungime                             390 980 042

80 cm lungime                             390 980 043

100 cm lungime                          390 980 044

 Ø 9 mm, tubulară, lucioasă

70 cm lungime                             390 980 051

75 cm lungime                             390 980 052

80 cm lungime                             390 980 053

100 cm lungime                          390 980 054

 Ø 11 mm, tubulară, lucioasă

70 cm lungime                             390 980 011

75 cm lungime                             390 980 012

80 cm lungime                             390 980 013

100 cm lungime                          390 980 014

 Ø 11 mm, solidă, lucioasă

70 cm lungime                             390 980 031

75 cm lungime                             390 980 032

80 cm lungime                             390 980 033

100 cm lungime                          390 980 034

 Ø 11 mm, solidă, nichelată

70 cm lungime                             390 980 001

75 cm lungime                             390 980 002

80 cm lungime                             390 980 003

100 cm lungime                          390 980 004

 Ø 9 mm, solidă, lucioasă

70 cm lungime                             390 980 021

75 cm lungime                             390 980 022

80 cm lungime                             390 980 023

100 cm lungime                          390 980 024

 Ø 9 mm, solidă, nichelată

 Inele de fixare rotunde  (pereche)

 Inele de fixare rotunde  (pereche)

Cleme deschise de fixare 
(rotunde, pereche)

Cleme închise de fixare 
(sfert de cerc, pereche)
16 x 16 mm

Ø 11 mm                                       390 980 082 Ø 11 mm                                        390 980 084

Ø 11 mm                                        390 980 094

Ø 11 mm                                        390 980 088

Ø 11 mm                                        390 980 092

Ø 11 mm                                        390 980 086

Ø 9 mm                                          390 980 081 Ø 9 mm                                          390 980 083

Ø 9 mm                                          390 980 093

Ø 9 mm                                          390 980 087

Ø 9 mm                                          390 980 091

Ø 9 mm                                          390 980 085

Alamă lucioasă Alamă nichelată

Alamă nichelată

Alamă nichelată

Alamă lucioasă

Alamă lucioasă

cu șurub de fixare

16 x 16 mm

Finisaj : alamă lucioasă, lungime : 500 cm

Se livrează în pachete de câte 10  buc.

(la cerere se pot livra alte lungimi)

Tub din oțel cu secțiune sfert de cerc

Cod pt. comandă :                      390 980 089 Cod pt. comandă :                      390 980 090

Alamă lucioasă
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Folie protectoare COVERTAC Steam

PROTECŢE PENTRU PARDOSELI

Folie protectoare nețesută, permeabilă pentru vapori
COVERTAC Steam este o folie din polie�lenă nețesută, impermeabilă 
pentru apă, dar care permite trecerea vaporilor. Este proiectată pentru a 
proteja pardoselile proaspăt instalate, permițând eliminarea umidității și 
a vaporilor de solvenți. Stratul aderent, și an�derapant este acoperirea 
perfectă pentru a putea con�nua lucrul în zone unde s-a instalat de 
curând o pardoseală nouă. 

- des�nată traficului moderat, chiar pe termen lung
- permite evaporarea apei sau a solvenților
- instalare rapidă, fără adezivi
- nu lasă reziduuri pe pardoseală
- impermeabilă; protejează pardoseala de lichide 
- autoadezivă, pentru siguranță ridicată

Dimensiuni :
Lungime : 50m
Lățimea rolei : 1m
Grosime : 1.8mm

De la 46 de role, este posibilă imprimarea 
logoului propriu pe material

Dimensiuni :
Lungime : 50m
Lățimea rolei : 1m
Grosime : 1.8mm

De la 46 de role, este posibilă imprimarea 
logoului propriu pe material

Cod pt. comandă                          896 800 000

Cod pt. comandă                          896 800 000

Folie protectoare COVERTAC Standard

COVERTAC Standard este o folie din polie�lenă nețesută, impermeabilă. 
Este soluția ideală pentru a proteja pardoselile proaspăt instalate, atunci 
când solicitarile mecanice nu sunt un factor de risc. COVERTAC Standard 
are un raport preț/performanță excelent. 

- des�nată traficului redus / moderat
- raport excelent preț/performanță
- instalare rapidă, fără adezivi
- nu lasă reziduuri pe pardoseală
- autoadezivă, pentru siguranță ridicată

La cerere, COVERTAC STEAM sau STANDARD se pot produce la lățimea de 2m
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ACCESORII PENTRU INSTALAREA PARCHETULUI ȘI PARDOSELILOR LAMINATE

   

Plăci EASY-SAFE pentru 
protecția pardoselilor  

     
Sistem de acoperire de ul�mă oră pentru 
protecția pardoselilor, cu îmbinare �p click 
patentată.
Piesele se îmbină rapid datorită marginilor
rotunjite.   

     
Rezistă la trafic intens; se instalează și se demontează
rapid, fără costuri de eliminare, piesele fiind reu�lizabile 
și reciclabile.
Ușor de curățat; se poate u�liza pe orice pardoseală.

Protecție ideală pentru pardoseli nou instalate și finisate :

- nu afectează parchetul

- nu zgârie linoleumul

- nu distruge plăcile ceramice

Grosime : 4,5 mm
culoare : alb clar

Bandă adezivă specială RELE
- fixează și etanșează îmbinări
- menține părțile îmbinate la 
  același nivel
- nu lasă resturi când e îndepărtată 

Dimensiuni :                            1200 x 800 mm

Greutate :                                         1 Kg / buc.

Material :                                    polipropilenă

1 buc.                                             896 700 000

1 palet de 230 buc..                    896 700 100

Cod pt. comandă :                      896 500 900

Lățime : 15 cm

Lungime : 150 metri

PROTECŢE PENTRU PARDOSELI

indiferent  dacă e vorba de un șan�er ... sau o sală de concerte
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ACCESORII PENTRU INSTALAREA PARCHETULUI ȘI PARDOSELILOR LAMINATE

   

Protecții din policarbonat - fără PVC -

Varianta TOP - 10 ani garanție
rezistente la ultraviolete, ignifugate, reciclabile,

disponibile în 4 forme și 7 dimensiuni

     

CLEAR-ROLL
Compa�bilă atât cu pardoselile dure cât și cu cele moi : lemn, parchet,

laminate, plută, marmură, piatră sau beton. Stratul an�derapant

îi conferă un grad înalt de stabilitate fără a afecta pardoseala. 

     

CLEAR-GRIP
Ideală pentru covoare și mochete. Proeminențele de pe spate îi 

asigură stabilitate fără a afecta pardoseala. 

     

Varianta Ecopro - 5 ani garanție
alterna�va economică
fiabile și stabile dimensional

disponibile în 2 forme și 3 dimensiuni

     

Formă

A
pătrat

120 x 120 cm

     

Formă

D
(contur)

120 x 142 cm

     

Formă

C
cerc

Ø 120 cm

     

Formă

B
dreptunghi
120 x 90 cm

120 x 100 cm
120 x 150 cm
120 x 200 cm

     

B / 120 x 90 cm                             333 502 100
         

A / 120 x 120 cm                           333 501 100
         

B / 120 x 150 cm                           333 504 100
         

Varianta ECOPRO       înălțime 1,5 - 1,8 mm
         

B / 120 x 90 cm                             333 602 000
         

B / 120 x 90 cm                             333 502 000
         

B / 120 x 100 cm                           333 603 000
         

B / 120 x 100 cm                           333 503 000
         

A / 120 x 120 cm                           333 601 000
         

A / 120 x 120 cm                           333 501 000
         

B / 120 x 150 cm                           333 604 000
         

B / 120 x 150 cm                           333 504 000
         

B / 120 x 200 cm                           333 605 000
         

B / 120 x 200 cm                           333 505 000
         

C / Ø 120 cm                                  333 606 000
         

C / Ø 120 cm                                  333 506 000
         

D / 120 x 142 cm                           333 607 000
         

D / 120 x 142 cm                           333 507 000
         

Varianta TOP                 înălțime 1,9 - 2,2 mm
         

Varianta TOP                 înălțime 1,5 - 1,8 mm
         

B / 120 x 90 cm                             333 602 100
         

A / 120 x 120 cm                           333 601 100
         

B / 120 x 150 cm                           333 604 100
         

Varianta ECOPRO       înălțime 1,9 - 2,0 mm
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   ELEMENTE DE PRINDERE-FIXARE

Diblu universal

Dibluri

Diblu autoforant 

 turnat din aluminiu

Șuruburi Cuie

cu cap cilindric,  în cruce

TP 12 - 4.3 x 35 mm 

cu cap înecat, în cruce 

TF 27 - 4.3 x 50 mm 

Dibluri DOS 

din Nylon laminat

Cod pt. comandă                          392 050 000

Cod pt. comandă                          392 051 000

36 mm                                             392 500 100 8 mm (250 buc.)                           393 008 000

6 mm (250 buc.)                           393 006 000

5 mm (500 buc.)                           393 005 000

45 mm                                            362 529 000

45 mm                                            362 514 000

35 mm                                            362 528 000

35 mm                                            362 513 000

35 mm                                            362 542 000

35 mm                                            362 517 000

30 mm                                            362 527 000

30 mm                                            362 512 000

30 mm                                            362 541 000

30 mm                                            362 516 000

25 mm                                            362 526 000

25 mm                                            362 511 000

25 mm                                            362 540 000

25 mm                                            362 515 000

20 mm                                            362 525 000

20 mm                                            362 510 000

15 mm                                            362 509 000

K 4 x 25 mm                                   393 025 000

K 4 x 25 mm                                   393 125 000

K 4 x 35 mm                                   393 235 000

K 4 x 35 mm                                   393 035 000

K 4 x 35 mm                                   393 135 000

K 4 x 45 mm                                   393 245 000

K 4 x 45 mm                                   393 045 000

K 4 x 45 mm                                   393 145 000

Cu�e cu 100 buc.

Cu�e cu 200 buc.

Cromate                           (pachet de 500 buc.)

 Pachet de 1000 buc.

natur

natur

galvanizate

galvanizate

Cuie de oțel

Ø 1,5 mm

100 buc., în pungă de plas�c

(unitate de vânzare : 20 pungi)

Placate cu alamă            (pachet de 500 buc.)

Finisaj “oțel de armă”   (pachet de 500 buc.)

Șuruburi pentru plăci aglomerate 
Flako K4

potrivire perfectă cu 
diblurile universale pentru
fixarea profilelor pentru
pardoseli

- Flako - cap plat
- K cap mic
- Ø 6 mm
- profil TORX  

Șuruburile Ø 4 mm se 
potrivesc perfect cu profilele
pregăurite 

Diblu autoforant 
pentru pereți din gips
carton sau din beton
poros

Diblul universal e soluția perfectă
pentru montajul profilelor pentru
pardoseli, al perdelelor, draperiilor
sau plintelor. Dă rezultate bune 
chiar și în pereți din cărămidă veche 

Diblul asigură o prindere solidă
atunci când este corect expandat 

Șurubelniță / mașină de găurit cu două trepte - 10,8 V

DATE TEHNICE :

Cod pt. comandă                          575 300 400

Caracteris�ci :

- sistem electronic de management (EMS) care protejează mașina, 

  mărindu-i fiabilitatea

- motor mai eficient, fără perii, cu intervale de service lungi

- buton de pornire cu accelerare și funcție de blocare

- frână electronică rapidă

- mandrină rapidă cu autoblocare

- carcasă solida a reductorului, din aluminiu turnat sub presiune

- levier cu blocare pentru schimbarea sensului de rotație

- mâner ergonomic din material an�derapant

- lampă LED integrată

- display LED al nivelului de încărcăre a bateriei

- clemă pentru curea și suport pentru bituri

Se livrează cu :

1 suport pentru bituri

1 magazie pentru bituri

1 clemă pentru curea

2 baterii de 2,5 Ah

1 încărcător (10,8 V)

1 cu�e pentru transport

Tensiune :                                                 10.8 V

Capacitatea bateriei :          2,5 / 4,0 / 6,0 Ah

Cuplu                                                  32/58 Nm

Cuplu (trepte) :                                        20 + 1

Turație de mers în gol : 

prima treaptă :                              0 - 360  rpm

a doua treaptă :                          0 - 1.400 rpm

Mandrină :                                     1,5 - 13 mm

Ø maxim de găurire (oțel) :                  13 mm

Ø maxim de găurire (lemn) :                25 mm

Greutate (cu baterie) :                           1,9 kg

NOU
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MAȘINI DE ȘLEFUIT

MONTAREA, ȘLEFUIREA ȘI FINISAREA PARCHETULUI 

   

Mașină de șlefuit cu bandă Tiger

Mașină de șlefuit cu bandă Jaguar

Piese și accesorii pentru mașini de șlefuit parchetul

Mașină complexă, pentru
profesioniș�i exigenți

Mașină cu tambur centrifugal, foarte ușor de manevrat, 
ideală pentru firmele de  închirieri. 

Mașină ideală pentru suprafețe mici și 
medii, sau folosită ca a doua mașină, 
la lucrări de amploare

- calitate foarte bună a șlefuirii
- greutate redusă
- manevrabilitate foarte bună 

Mașină de șlefuit cu bandă Leopard

Cu sistem de saci 

“Sac-în-sac” 

Cu sistem de saci 

“Sac-în-sac” 

Cu sistem de saci 

“Sac-în-sac” 

Două trepte de viteză, pentru
șlefuire grosieră și fină :
prima treaptă :   2000 rpm
a doua treaptă : 2300 rpm

     

Sistem avansat de reglare a tensiunii benzii
Mâner de transport integrat
Mâner de lucru ajustabil pe înălțime
Tambur cu presiune variabilă
Se demontează în câteva secunde în 3 piese,
pentru transport

     

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :
Alimentare :                                               230 V

Putere :                                                   2200 W

Lățime de lucru :                            cca 200 mm

Bandă abrazivă :                         750 x 200 mm

Turație :                                  2000 + 2300 rpm 

Greutate :                                                   78 Kg

    

Alimentare :                                               230 V

Putere :                                                   1500 W

Lățime de lucru :                            cca 200 mm

Bandă abrazivă :                         480 x 200 mm

Turație :                                               2700 rpm

Tambur centrifugal

Greutate :                                                   45 Kg

    

Alimentare :                                               230 V

Putere :                                                   2200 W

Lățime de lucru :                            cca 200 mm

Bandă abrazivă :                         750 x 200 mm

Turație :                                               2480 rpm 

Greutate :                                                   60 Kg

    

Cod pt. comandă                          458 000 000

Cod pt. comandă                          457 000 000

Cod pt. comandă                          455 000 000

Accesorii pentru Tiger, Leopard, 
Jaguar, Mignon 2000

Tambur de sârmă pentru Tiger
Folosit pentru a peria, curăța și 
textura suprafețe netede.
Texturarea conferă suprafețelor
un aspect rus�c. 

Limitator de putere 
Cu funcție so�-start pentru mașini până la 3500 W
- reduce costurile
- protejează mașinile
- crește siguranța

Dispozi�v de transport 

pentru mașini de șlefuit parchetul
- protejează tamburul și roțile mașinii în �mpul

  transportului pe șan�er

Sistem de saci de praf “Sac în sac”
Noul sistem “Sac în sac” constă într-un 
sac  exterior închis cu fermoar și unul 
interior de unică folosință. Soluția 
reduce dras�c împrăș�erea prafului la 
schimbarea sacilor.  

Cod pt. comandă                          458 000 100 Cod pt. comandă                          458 000 150

Cod pt. comandă                          440 013 000

Cod pt. comandă                          441 754 000

Cod pt. comandă                          458 000 170

Cod pt. comandă                          458 000 160

Pentru Tiger                                   450 000 070

10 metri                                          458 000 010Pentru Leopard                             455 000 070

Tambur unisens

Cablu de alimentare 3 x 2,5 mm²

Sac pentru praf

Sac interior de unică folosință (10 buc.)

Sac exterior

pentru dispozi�ve electrice de transport și

urcare pe trepte, vezi pagina 182
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GRIZZLY
Mașină de șlefuit parchetul
cu funcție integrată de aspirare

Dintotdeauna, se ș�e că șlefuirea parchetului produce
enorm de mult praf. Atât instalatorii de pardoseli, cât și 
clienții sunt sătui de norii de praf de lemn, care 
aduc o amenințare serioasă la adresa sănătății.

     Dacă sunteți în căutarea unui sistem de șlefuit 
parchetul care să vă aducă nu doar rezultate de
calitate superioară, dar să și mențină un mediu 
sănătos, lipsit de praf, pentru instalatorii de 
pardoseli și pentru clienți, atunci noi avem 
pentru dumneavoastră sistemul GRIZZLY.

      

Sistem GRIZZLY : mașină de șlefuit GRIZZLY + furtun de aspirare + extractor de praf DC 2900 G

Mașină de șlefuit GRIZZLY

Extractor de praf DC 2900-G

Furtun de extracție cu
cablu de alimentare integrat

CARACTERISTICI SPECIALE :

- port de aspirare pentru extractoare de praf

- reglaj perfect al benzii abrazive

- ghidon ajustabil pe înălțime

- include mâner pentru transport

CARACTERISTICI SPECIALE :

Funcție autostart :
Când mașina de șlefuit e conectată, DC 2900-G va 
porni automat la pornirea mașinii.

Funcția de pornire asistată va 
regla amperajul în �mpul
pornirii extractorului.

Nivelul de umplere e controlat;
aparatul are un senzor cu semnal 
acus�c 

Sistemul integrează furtunul de aspirare și cablul de alimentare
electrică ale mașinii de șlefuit într-o manta tex�lă flexibilă.

As�el, veți manevra o singură extensie a mașinii în loc de două.

Sistemul poate fi folosit pentru GRIZZLY, LUPO și PANDA,
precum și pentru mașinile de șlefuit
Columbus, Speedtronic (pentru conexiunea cu Mul� Vac),
seria TRI VARO, BS 250 etc.

DATE TEHNICE :
Puterea motorului :                    2200 W (3 cp)

Bandă abrazivă :                         750 x 200 mm

Greutate :                                                   78 Kg

    

Cod pt. comandă                          458 800 000

Cod pt. comandă                          458 850 000

Cod pt. comandă                          458 800 900

KIT de extracție 
pentru mașina de șlefuit cu bandă TIGER  

Extractorul de praf Dustcontrol DC 2900 - G are caracteris�ci
îmbunătățite, dezvoltate prin colaborare cu JANSER.

Furtunul de extracție asigură interacțiunea perfectă
între GRIZZLY și DC 2900 G.

Proiectat pentru a se sincroniza perfect cu noile 
sisteme pentru parchet GRIZZLY și LUPO

DATE TEHNICE :
Puterea motorului :                    1400 W (2 cp)

Debit de aer :                                       190 m³/h

Capacitate :                                                    40 l

Zgomot :                                               68 dB (A)

Greutate :                                                   14 Kg

    

Se livrează cu :

- cablu electric portocaliu

- furtun de aspirare gri, Ø 38 mm, 

  5 m lungime                  

- talpă pentru podele B 450

- duză pentru muchii

- tub de aspirare Ø 38 mm

- 10 saci de plas�c

- microfiltru și filtru principal

Cod pt. comandă                          115 064 000

Dimensiuni :
- lungime : 8 m
- cablu electric : 3 x 2,5 mm²
- diametrul interior al furtunului : 38 mm
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Mașină de șlefuit pentru trepte și margini, PANDA 

Mașină de șlefuit pentru trepte și margini, PUMA

Echipament de protecție

Mașină versa�lă pentru margini și trepte, cu calități remarcabile :

     

Cu talpă scurtă
130mm

     

Cu talpă lungă
350mm

     

Sac pentru praf

     
Disc Velcro

     

Mașina  poate fi u�lizată fără a îngenunchea, datorită mânerelor ajustabile 

atât pe înălțime cât și pe lățime. Are performanțe deosebite în extragerea 

prafului și este echipată cu un un motor aproape indestruc�bil.

     

Mască de unică folosință FFP1 

Formula specială Willtech™, 
de etanșare a zonei căilor 
respiratorii oferă cea mai 
ergonomică soluție de 
protecție. 

Cu�e cu 25 buc.

Comodă si ușor de aplicat

Cod pt. comandă                         119 150 100Clasă de protecție FFP2              119 520 000

Clasă de protecție FFP3              119 521 000 Căș� de protecție fonică

Dispozi�v Mul� Clip pentru

 închiderea sacului de praf

din material plas�c de calitate

Protecții ușoare pentru 
urechi, cu tampoane 
plate, ajustabile,care se 
pot ro�. Mărime unică.

Model nou, cu bară 
metalică rezistentă 

- fixează etanș sacul pe manșonul conector

   as�el ca praful să nu poată ieși

- compa�bil cu toate mașinile de șlefuit 

   parchet 

Livrate cu sac pentru prindere la centură

Cod pt. comandă                         440 030 000Cod pt. comandă (1 buc.)           119 522 000

Cod pt. comandă                         441 740 000

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :
Alimentare :                             230 V sau 120 V

Putere :                                                   1150 W

Lățime de lucru :                            cca 150 mm

Lungimea tălpii :                                   130 mm

Greutate :                                                  7,9 Kg

    

Alimentare :                             230 V sau 120 V

Puterea motorului :                               1250 W                 

Lățime de lucru :                            cca 178 mm

Lungimea tălpii :                                   300 mm

Greutate :                                                   16 Kg

    

Alimentare :                             230 V sau 120 V

Putere :                                                   1150 W

Lățime de lucru :                            cca 150 mm

Lungimea tălpii :                                   350 mm

Greutate :                                                      8 Kg

    

Cod pt. comandă                          454 000 000

Cod pt. comandă                          452 000 000

Cod pt. comandă                          454 500 000

Cod pt. comandă                          454 000 050

Cod pt. comandă                          454 000 033

Cu sistem de saci 

“Sac-în-sac” 
Cu sistem de saci 

“Sac-în-sac” 

Masca AIR+ Smart
Masca Air+ Smart combină două 
elemente : 
o mască de protecție ergonomică, 
proiectată pentru a se mula perfect 
pe față și primul micro ven�lator 
detașabil din lume, careare rolul de 
a reduce temperatura, umiditatea și
acumularea de dioxid de carbon din 
interiorul măș�i.

U�lizarea ven�latorului crește eficiența muncii și contribuie la micșorarea 
consumului de măș�. Ven�latorul se fixează pe mască printr-o simplă răsucire.

CARACTERISTICI SPECIALE ale sistemului AIR+ Smart :
- Reduce cu cca 40% umiditatea rela�vă a aerului de sub mască 
- Previne acumularea de CO2

- Reduce cu cca 4°C temperatura aerului de sub mască
- Crește eficiența și produc�vitatea muncii 

Masca AIR+ Smart 
Noua supapă pentru evacuare, brevetată, aduce 
mai multă siguranță în funcționare, indiferent de 
poziția în care vă aflați atunci când inspirați.

Pachet cu 10 buc.

Pachet cu 10 buc.

Mini Ven�latorul AIR+ Ac�ve
reîncărcabil prin port USB
bateria încărcată complet asigură cca 4 ore de lucru

NOU
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Mașina de șlefuit EMU

DATE TEHNICE :
Alimentare :                             230 V sau 120 V

Putere :                                                   1500 W

Diametrul discului :                              150 mm

Turație :                                      900 - 3000 rpm

Greutate :                                                  3,1 Kg

    

Cod pt. comandă                          454 700 000 Cod pt. comandă                          448 000 500

Cod pt. comandă                          454 700 200 Cod pt. comandă                          454 700 300

Cod pt. comandă                          448 000 053

Cod pt. comandă                          454 700 400

Accesorii Ø 150

Placă Velcro
150mm 

Disc Widia pentru lemn 
Pentru șlefuirea 
agresivă a lemnului 

Disc Widia 
Îndepărtează resturile 
de adeziv și tencuieli

Disc (pad) Velcro moale
10mm negru

Disc diamantat 
Pentru frezare ușoară, 
șlefuirea fină a 
betonului sau șapelor 

Mașină ergonomică pentru șlefuit / frezat din picioare, 
cu rezultate excelente

Caracteris�cile mașinii :

- cap special de șlefuire care poate 
    fi înclinat în orice direcție
- acționare puternică : 1500 W
- mâner ajustabil pe înălțime
- slefuire eficientă cu efort minim
- greutate suplimentară, pentru 
  op�mizarea presiunii
- aspirare perfectă
- ușor de manevrat
- rază mare de acțiune datorită 
  transmisiei de 3 m

Se livrează cu transmisie de 3m și disc velcro.

Șlefuitor de mână HF 180 Caddy

Șlefuitor de mână HF RS 150 pentru parchet

Soluția pentru șlefuit și lustruit 
muchii, colțuri, trepte sau zone
greu accesibile.

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului :                                 1.5kW 
Turație :                     variabilă  800 - 2400 rpm
Lățime de lucru :                                   180 mm
Greutate :                                             cca.11 Kg

    

Puterea motorului :                              1400 W
Diametrul discului :                              150 mm 
Turație :                     variabilă  300 - 2100 rpm
Greutate :                                              cca. 4 Kg

    

Se livrează cu cu�e și carcasă cu conector 
pentru extractor de praf, �jele cu role și 
placa de ghidaj QUICK-CHANGE cu nivelă.
(plăcile de șlefuit și segmentele nu sunt 
incluse)

Se livrează cu disc (pad) velcro moale, de
5mm grosime și furtun de extracție de 2m
cuplat cu cablul de alimentare electrică

Cod pt. comandă                         114  036  000

Cod pt. comandă                           452 500 000

Cod pt. comandă                           452 500 000

Accessorii pentru șlefuit parchetul

Cod pt. comandă                       112  998  300

Vezi pag. 129 pentru discuri de șlefuit

Ø 178 mm            

Placă adaptoare 
pentru discuri 
cu Velcro

Tijele cu role se pot ex�nde și fixa până la 22cm
înălțime cu ajutorul blocatoarelor rapide, fără 
a fi nevoie de nicio unealtă suplimentară.

Noul RS 150, echipat cu un motor foarte puternic asigură o rată 
impresionantă de dizlocare a materialului și demonstrează, în 
același �mp, o manevrabilitate excelentă.
Capul de extracție cu ro�re liberă poate fi orientat în poziția op�mă 
pentru cea mai eficientă eliminare a prafului și cea mai bună abordare 
a suprafeței la șlefuirea marginilor.

Accesorii

Pad velcro moale, 
de 5mm, Ø 150 

Pentru cu�e de transport, vezi pag. 104
Pentru discuri abrazive, vezi pag. 128/129

Avantajele mașinii :
- Motor puternic, cu cuplu mare
- Rată superioară de dizlocare a materialului
- Soluție de extracție/alimentare integrată pentru mobilitate perfectă
- Cap de extracție a prafului cu ro�re liberă
- Dimensiuni compacte
- Manevrabilitate excelentă

NOU
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În dezvoltarea platanului Trivo - Disc 
am apelat la cei mai avizați experți :
Clienții nostri.

As�el, platanul cu trei sateliți este un produs 
de primă clasă care sa�sfacecele mai exigente 
așteptări în domeniul finisării parchetului.

Trivo Disc e silențios, permite o foarte bună 
extracție a prafului, este autopropulsat și se 
u�lizează foarte simplu.
E compa�bil cu modelele Columbus 145, 155 
și Speedtronic

Caracteris�ci speciale :
- datorită fixării cu Velcro, schimbarea abrazivelor se face extrem de rapid
- plăcile perforate ale sateliților și discurile abrazive perforate facilitează disiparea op�mă a căldurii
- deschiderile largi ale platanului oferă posibilitatea extragerii op�me a prafului
- plăcile-satelit sunt propulsate cu o curea dințată silențioasă
- viteza de rota�e poate fi adaptată cu finețe în funcție de lucrare (Speedtronic)

- manșeta velcro inclusă

Rezultatul :
O rotație a platanului corespunde cu 4 rotații ale sateliților
Concluzie : 600 rotații/minut - turație ideală pentru finisarea parchetului

Ușor de conver�t - transformare ușoară, în 3 pași, 
fără cunoș�nte speciale :
1. montați inelul de cuplaj 
   pe mașină, cu 3 suruburi
2. atașați roata dințată 
    pentru acționarea 
    curelei
3. prindeți platanul în 
   cuplajul mașinii

Datorită transmisiei cu curea 

dințată, vă veți bucura de mai 
puține vibrații, de zgomot 

redus și fiabilitate sporită.

Cureaua este tensionată la 
valoarea op�mă cu ajutorul 
rolelor de presare.
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Disc velcro perforat cu

corindon, Ø 150 mm

Disc velcro 

ceramic, Ø 150 mm

Disc (pad) moale,

negru, Ø 150 mm

Disc velcro perforat cu

zirconiu, Ø 150 mm

Granulație 40   (pachet de 50)    444 806 040

Granulație 60   (pachet de 50)    444 806 060

Granulație 80   (pachet de 50)    444 806 080

Granulație 100 (pachet de 100)  444 806 040

Granulație 120 (pachet de 100)  444 806 120

preț / buc.

Granulație 40   (pachet de 25)    444 809 040

Granulație 60   (pachet de 25)    444 809 060

Granulație 80   (pachet de 25)    444 809 080

Granulație 100 (pachet de 25)    444 809 040

preț / buc.

Granulație 36   (pachet de 25)    444 808 036   5 mm                                             444 000 054

Granulație 60   (pachet de 25)    444 808 060 10 mm                                             444 000 053

preț / buc.

U�lizare cu to Columbus

U�lizare cu Speedtronic

Cuplu ideal. 
Ușor de folosit. 
Silențios. 
Valoare excelentă.

Sistemul de extracție a
prafului Mul�vac III

Sistemul de extracție Mul�-Vac III a 
fost creat special pentru monodis -
curile Columbus 135-145-155. El 
poate fi montat defini�v pe mașină. 
Ca aplicații �pice, menționăm ex -
tragerea prafului fin rezultat din 
șlefuirea parchetului cu TRIVO-DISC 
sau modelele Mul�-disc shu�le. U�l 
de asemenea la șlefuirea șapelor. 

dezvoltat special pentru mașinile
monodisc Columbus 135-145-155

poate fi montat defini�v pe mașină

Performanțe impresionante la șlefuire, 
datorită controlului turației, variabile 
con�nuu între 80 și 400 rpm.

Eficiență ridicată datorită presiunii 
op�me.

Deplasarea pe roți previne 
oboseala în �mpul lucrului. 

Platan cu trei sateliți TRIVO - DISC
Cu manșetă de etanșare

Kit TRIVO - DISC cu cu�e
Include :

1 TRIVO-DISC
25 discuri Velcro ceramice, granulație 36
50 discuri Velcro ceramice, granulație 60
50 discuri Velcro cu corindon, granulație 60
50 discuri Velcro cu corindon, granulație 80
100 discuri Velcro cu corindon, granulație 100
3 discuri (paduri) moi - 5mm

DATE TEHNICE :
3 sateliți :                                           Ø 150 mm

Lățime de lucru :                                  400 mm

Greutate :                                                      7 Kg

    

Cod pt. comandă                          112 880 000

Cod pt. comandă                          112 880 900

Cod pt. comandă                          112 880 800

pentru Columbus 145 SH, 155 S și Speedtronic

pentru Columbus 145 SH, 155 S și Speedtronic

Cu�e TRIVO - DISC
fără conținut 

Se livrează cu :
Inel de extracție cu manșetă de etanșare, 
din kevlar, 2 furtunuri de aspirare și cuplaj Y

Cod pt. comandă                        113  722  000

Manșetă de etanșare din kevlar - poate fi folosită
și cu Mul�-Vac II atunci când e nevoie de mai
multă flexibilitate.

Cod pt. comandă                          112 880 050

Mul�vac III
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Parchetul structurat (periat) câș�gă tot mai multă popularitate !
… iată cum il obținem noi :

Șlefuirea fină cu efect de structurare transformă orice parchet într-o 
suprafață vie …

Padurile FIBERPAD sunt o soluție unică dezvoltată pentru șlefuirea fină și 
curățarea în profunzime a unor suprafețe ca parchetul, piatra sau metalul. 

Durata de viață extrem de lungă a padurilor elimină nevoia de a le schimba 
în �mpul unei lucrări. Avantajul este o șlefuire și mai uniformă.

Datorită structurii sale, FIBERPAD a�nge un nivel de performanță deosebit, 
atât privind calitatea șlefuirii cât și extracția prafului. Rezultă as�el o 
suprafață impecabilă, fară zgârieturi, gata să fie uleiată sau lacuită.

FIBERPAD pentru TRIVO DISC
Folosind discurile (padurile) FIBERPAD de Ø 150mm cu suport Velcro veți 
obține rezultate excelente cu TRIVO-DISC montat pe o mașină Columbus.

FIBERPAD de Ø 150 mm se pot folosi cu același succes și la margini, ele 
fiind compa�bile cu majoritatea șlefuitoarelor pentru margini.

Fiberpad cu suport Velcro

FIBERPAD 
pentru monodiscuri

Cod pt. comandă                           488 811 000

Ø 150

Cod pt. comandă                           488 811 000 Cod pt. comandă                           488 811 000

Cod pt. comandă                           488 811 000

Cod pt. comandă                           488 813 000

Ø 180

Cod pt. comandă                           488 814 000

Ø 200

Cele mai importante trăsături, pe scurt :

- fără zgarieturi
- performanță constantă : finisare uniformă
- calitate înaltă a suprafeței
- randament mai mare decât la abrazivele obișnuite
- durată de viață foarte îndelungată* 
* nu se foloșeste la îndepărtarea lacurilor

Avantaje pentru client : suprafața rezultată 
este mai durabilă și de calitate mai bună 

Pentru TRIVO-DISC este nevoie 
de trei discuri (paduri) Fiberpad

FINISAREA SUPRAFEŢELOR ÎN 3 PASI :

PASUL 1: Suprafața inițială : parchet prefinisat din fabrică 
sau pregă�t la fața locului printr-o șlefuire inițială 

PASUL 2: Finisarea suprafeței cu discul(rile) FIBERPAD.
FIBERPAD este ideal pentru șlefuirea finală și creeaza un 
fin efect de structurare (periere).
Folosiți :
3 x Ø 150 pentru TRIVO-DISC sau
Ø 406 pentru monodiscuri

PASUL 3: Tratament final cu ulei sau lac

Fiberpad Ø 406

Platan PIN-LOCK Ø 406

Placă de schimb, cu ace,  Ø 406

Platan PIN-LOCK pentru paduri

Noul platan PIN-LOCK se recomandă pentru u�lizarea discurilor FIBERPAD 
pe monodiscuri. Acele fine ancorează perfect discul (padul) FIBERPAD în 
�mpul lucrului. Platanul este compa�bil 
și cu multe alte �puri de paduri.

FINISAREA / RECONDIŢIONAREA PARCHETULUI
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STRUCTURARE (PERIERE) INTENSĂ

Parchetul șlefuit poate fi finisat cu perii abrazive
înainte de tratamentul final.

Pentru grade diferite de evidențiere a structurii 
lemnului, pute� alege una din cele trei granulații

Perie circulară SIC Ø160 mm
cu suport Velcro
pentru Columbus 145 SH + 155 S 
(nu pentru Speedtronic)

Pentru u�lizarea cu TRIVO -DISC
sunt necesare trei perii

Set de perii circulare
Livrat in Systainer T-Loc Combi III

Discuri de șlefuit diamantate pentru TRIVO-DISC

Pentru șlefuirea eficientă a peliculelor foarte dure
cum ar fi :
- lacuri bicomponente
- lacuri DD
- lacuri cu întarire UV sau LED
- oxizi de aluminiu

Pentru u�lizarea cu TRIVO -DISC sunt necesare trei discuri

Granulație 46                                 462 300 046

Granulație 60                                 462 300 046

Granulație 80                                 462 300 046

Cod pt. comandă                           462 300 000

Cod pt. comandă                           464 500 100

Cod pt. comandă                           464 500 100

Conține : 

3 x Perii circulare SIC K46
3 x Perii circulare SIC K60
3 x Perii circulare  V2A din inox
3 x discuri Fiberpad cu Velcro
1 x Mănuși Grip, cu protuberanțe

Disc diamantat

Inel de schimb, diamantat
(include pad Velcro intermediar)  

NOU
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   ȘLEFUITOARE DE MÂNĂ
Șlefuitor plat FLUNDER II
Gata cu munca manuală !

Cu un disc de 115 mm diametru, poate ajunge în spații înalte de min. 
15 mm, deci poate fi folosit în zone foarte dificile

Ideal pentru tavane, balcoane, jaluzele sau spațiile de sub calorifere.

FLUNDER are turație variabilă, un limitator de putere și o protecție 
termică la suprasarcini.

Se livrează cu placă Velcro și discuri din 

hâr�e abrazivă Ø 115 mm, cu granulațiile : 

50, 80, 120

(nu include furtun de extracție a prafului)

Cod pt. comandă                           444 600 000

vezi pag. 126 pentru discuri de șlefuit cu Velcro 

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                                 800 W

Turație :                                     700 - 2300 rpm

Înălțime de lucru (minimă) :                 13 mm

Lățime de lucru :                                   115 mm

Greutate :                                                  2,5 Kg

    

Accesoriu opțional : 

Conector pentru extractorul de praf

Absoarbe reziduurile; vopsit electrosta�c

împotriva coroziunii; nu include furtunul

de extracție

Cod pt. comandă                           444 600 550

Cod pt. comandă                           444 600 100

Pentru modelul anterior (Flunder I) :

Șlefuitor pentru
curățat vopseaua
ideal pentru trepte

DATE TEHNICE :

Alimentare :                             230 V sau 120 V

Puterea motorului :                  705 W (0,9 cp)

Înălțime de lucru :                                  28 mm

Diametrul frezei :                                    80 mm

Greutate :                                                  2,6 Kg

    

Cod pt. comandă                           445 000 000

Cod pt. comandă                           445 000 001

Se livrează cu cu�e pentru transport

Lame de rezervă 

- adâncime reglabilă între 0-0,3 mm
- conexiune pentru extractor de praf
- include 4 lame cu muchie ac�vă din carburi metalice 

Mașină de șlefuit orbital
DEROS 650 CV
- design ergonomic unic
- motor fără perii
- foarte silențioasă
- puține piese supuse uzurii
- șlefuiește până la margine
- versa�lă, performantă, ușoară
   și compactă
- funcționează cu discuri Ø 125 
  sau Ø 150 mm

DATE TEHNICE :

KIT DEROS SOLUTION BOX

DEROS 650CV livrată în systainer cu:
placă de bază, discuri Ø125 și 150 mm, 
furtun de extracție cu cablu electric integrat, 
de 5,5m; 50 discuri ULTIMAX Ø150 mm, 
granulațiile 80, 120, 150 și șlefuitor manual 
78 x 78 x 148 mm 

DEROS 650CV livrată în systainer cu :
placă de bază, discuri Ø125 și 150 mm  
 

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                     350 W (½ cp) 

Frecvența oscilațiilor :       4.000-10.000 /min

Amplitudinea oscilațiilor :                        5 mm   

Lățime de lucru :                         125 - 150 mm

Greutate :                                                     1 Kg

     

Cod pt. comandă                          448 100 000

Accesorii opționale : 

Cod pt. comandă                          448 500 000

Cod pt. comandă                          448 100 100

Cod pt. comandă                          114 350 400

Furtun de extracție Ø25 mm, cu 
cablu electric integrat, de 5,5 m

Furtun de extracție Ø25 mm, 
de 3,5 m

Discuri de hâr�e abrazivă
pentru DEROS / CEROS 650 CV

Discuri abrazive Abranet HD

Pentru șlefuirea lemnului de esență tare, a metalelor

neferoase, a fibrei de s�clă și pentru îndepărtarea vopselei

Rezistă excepțional la uzura marginilor

și se îmbâcsește greu 

substrat durabil din 
rășini de calitate, cu 
oxid de aluminiu

substrat durabil din 
rășini de calitate, cu 
oxid de aluminiu

Noua tehnologie patentată de distribuire
a par�culelor abrazive, Selec�ve Coa�ng™,
duce la o șlefuire mai uniformă și încălzire
mai redusă; de aceea, discurile sunt
recomandate pentru lemn, parchet, furnir
și suprafețe vopsite. 

Hâr�e abrazivă ULTIMAX
cu 15 perforații                         Ø150 mm

pachet de 50 buc.

Abranet HD Ø150 mm  
cu 15 perforații                     pachet de 25 buc.

Abranet HD Ø125 mm  
cu 20 de perforații                pachet de 25 buc.

Granulație 40                                 448 103 040

Granulație 40                                 448 101 040

Granulație 40                                 448 102 040

Granulație 60                                 448 103 060

Granulație 60                                 448 101 060

Granulație 60                                 448 102 060

Granulație 150                               448 103 150

Granulație 150                               448 101 150

Granulație 120                               448 103 120

Granulație 120                               448 101 120

Granulație 100                               448 103 100

Granulație 80                                 448 103 080

Granulație 80                                 448 101 080

Granulație 80                                 448 102 080
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   ACCESORII PENTRU ȘLEFUIT

BENZI / ROLE / COLI DE HÂRTIE ABRAZIVĂ

Benzi de șlefuit Janser
pentru TIGER / LEOPARD / Hummel / Viper

Benzi de șlefuit Premium
pentru TIGER / LEOPARD / Hummel / Viper

Cu carburi de zirconiu, pe suport din 
țesătură de bumbac �p X, extrem de 
rezistentă la solicitări mecanice.

Benzi de șlefuit Janser
pentru tambur centrifugal
JAGUAR / PANTHER / HARLEQUIN

Role de hâr�e abrazivă standard
pentru mașini de șlefuit cu tambur

Coli abrazive
pentru șlefuitorul manual universal  UHS

pentru tambur PROFIT

Calitate Standard

550 x 200 mm

Calitate Standard

lățime : 200 mm

Calitate Standard

480 x 200 mm

Calitate Standard

750 x 200 mm

“Premium Quality ZIRKON”

750 x 200 mm

“Premium Quality CERAMIC”

750 x 200 mm

Calitate TOP

750 x 200 mm
Pachet de 10 buc.                                 preț/buc. Pachet de 10 buc.                                 preț/buc. Pachet de 10 buc.                                 preț/buc. Pachet de 10 buc.                                 preț/buc.

Preț / rolă de 50 metri liniari

Pachet de 10 buc.                                 preț/buc.

Pachet de 10 buc.                                 preț/buc.

Granulație 16                                 441 719 000 Granulație 16                                 441 921 000 Granulație 16                                 441 908 000Granulație 16                                 441 770 000

Granulație 24                                 441 720 000

Granulație 24                                 441 710 000 Granulație 24                                 441 540 000

Granulație 16                                 441 539 000

Granulație 24                                 441 922 000 Granulație 24                                 441 901 000Granulație 24                                 441 771 000

Granulație 30                                 441 721 000

Granulație 36                                 441 728 000

Granulație 36                                 441 711 000

Granulație 36                                441 780 036

Granulație 36                                 441 541 000

Granulație 36                                 441 923 000 Granulație 36                                 441 902 000Granulație 36                                 441 773 000

Granulație 40                                 441 722 000

Granulație 40                                 441 712 000 Granulație 40                                 441 543 000

Granulație 40                                 441 924 000 Granulație 40                                 441 903 000Granulație 40                                 441 774 000

Granulație 50                                 441 723 000

Granulație 50                                 441 925 000 Granulație 50                                 441 904 000Granulație 50                                 441 775 000

Granulație 60                                 441 725 000

Granulație 60                                 441 713 000

Granulație 60                                441 780 060

Granulație 60                                 441 545 000

Granulație 60                                 441 926 000 Granulație 60                                 441 905 000Granulație 60                                 441 776 000

Granulație 80                                 441 726 000

Granulație 80                                 441 714 000 Granulație 80                                 441 546 000

Ţesătură abrazivă K 100               161 520 001

Ţesătură abrazivă fină                  161 520 003

Hâr�e abrazivă K 100                   161 520 002

Granulație 80                                 441 927 000 Granulație 80                                 441 906 000Granulație 80                                 441 777 000

Granulație 100                               441 727 000

Granulație 100                               441 715 000 Granulație 100                               441 547 000

Granulație 100                               441 928 000 Granulație 100                               441 907 000Granulație 100                               441 778 000

Granulație 120                               441 729 000

Granulație 120                               441 716 000 Granulație 120                               441 548 000

Granulație 120                               441 929 000 Granulație 120                               441 910 000Granulație 120                               441 779 000

“Premium Blue”

750 x 200 mm

Pachet de 10 buc.                                 preț/buc.

Granulație 24                                 441 710 100

Granulație 36                                 441 711 100

Granulație 40                                 441 712 100

Granulație 60                                 441 713 100

Granulație 80                                 441 714 100

Granulație 100                               441 715 100

Granulație 120                               441 716 100

- Made in Germany -
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DISCURI CU VELCRO 
Ø 100 - Lupo

Ø 105 - Mul�-Disc-Shu�le

Ø 115 - Flunder

Ø 125 - HF 125

Ø 150 - Panda

Ø 178 - Puma / Fox

Ø 180 - TRI VARO 430

Ø 200 - diverse mărci

Ø 230 - TRI VARO 500/650

Calitate TOP : fiabilitate deosebită

Calitate Premium : carbura de 

zirconiu asigură durabilitate maximă 

și șlefuire de calitate foarte bună

Ø 100 mm
LUPO

Calitate Standard

Ø 105 mm
Mul�-Disc-Shu�le

Calitate Standard

Ø 115 mm
FLUNDER

Calitate Standard

Ø 105 mm
Mul�-Disc-Shu�le

ZIRCONIU
Calitate Premium

Granulație 36 (pachet de 50)     444 605 036 Granulație 36 (pachet de 25)     444 610 036

Granulație 36 (pachet de 25)     112 359 131

Granulație 24 (pachet de 25)     112 359 130Granulație 40 (pachet de 50)     112 359 110

Granulație 40 (pachet de 50)     444 605 040 Granulație 40 (pachet de 50)     444 610 040

Granulație 40 (pachet de 50)     112 359 132

Granulație 60 (pachet de 50)     112 359 111

Granulație 60 (pachet de 50)     444 605 060 Granulație 60 (pachet de 50)     444 610 060

Granulație 60 (pachet de 50)     112 359 133

Granulație 80 (pachet de 50)     112 359 112

Granulație 80 (pachet de 50)     444 605 080 Granulație 80 (pachet de 50)     444 610 080
Granulație 80 (pachet de 50)     112 359 134

Granulație 100 (pachet de 50)   112 359 113

Granulație 100 (pachet de 50)   444 605 100 Granulație 100 (pachet de 50)   444 610 100
Granulație 100 (pachet de 50)   112 359 135

Granulație 120 (pachet de 50)   112 359 114

Granulație 120 (pachet de 50)   444 605 120 Granulație 120 (pachet de 50)   444 610 120Granulație 120 (pachet de 50)   112 359 136

preț / buc. preț / buc.preț / buc. preț / buc.

Ø 120 mm
HF 125

Calitate Standard

Ø 150 mm
PANDA

Calitate Standard

Ø 150 mm
PANDA

Calitate TOP

Ø 150 mm
PANDA
ZIRCONIU
Calitate Premium

Granulație 36 (pachet de 25)     444 802 036

Granulație 36 (pachet de 25)     444 804 036

Granulație 36 (pachet de 25)     444 101 400

Granulație 24 (pachet de 25)     444 802 024

Granulație 24 (pachet de 25)     444 804 024

Granulație 24 (pachet de 25)     444 101 200

Granulație 16 (pachet de 25)     444 802 016Granulație 16 (pachet de 25)     444 101 100Granulație 40 (pachet de 50)     444 615 040

Granulație 40 (pachet de 50)     444 802 040

Granulație 40 (pachet de 50)     444 804 040

Granulație 40 (pachet de 50)     444 101 500

Granulație 60 (pachet de 50)     444 615 060

Granulație 60 (pachet de 50)     444 802 060

Granulație 60 (pachet de 50)     444 804 060

Granulație 60 (pachet de 50)     444 101 600

Granulație 80 (pachet de 50)     444 615 080

Granulație 80 (pachet de 50)     444 802 080

Granulație 80 (pachet de 50)     444 804 080

Granulație 80 (pachet de 50)     444 101 700

Granulație 100 (pachet de 50)   444 615 100

Granulație 100 (pachet de 50)   444 802 100

Granulație 100 (pachet de 50)   444 804 100

Granulație 100 (pachet de 50)   444 101 800

Granulație 120 (pachet de 50)   444 615 120

Granulație 120 (pachet de 50)   444 802 120

Granulație 120 (pachet de 50)   444 804 120

Granulație 120 (pachet de 50)   444 101 900

preț / buc. preț / buc.preț / buc. preț / buc.

Ø 150 mm
PANDA
CERAMIC

Calitate Premium

Ø 150 mm
TRIVO-DISC
DISC PERFORAT,

CU CORINDON
Calitate Premium

Ø 150 mm
TRIVO-DISC
DISC PERFORAT,

CU ZIRCONIU
Calitate Premium

Ø 150 mm
TRIVO-DISC
CERAMIC

Calitate Premium

Granulație 36   (pachet de 25)    444 805 036 Granulație 40   (pachet de 50)    444 806 040 Granulație 40   (pachet de 25)    444 809 040

Granulație 60   (pachet de 50)    444 806 060 Granulație 60   (pachet de 25)    444 809 060

Granulație 80   (pachet de 50)    444 806 080 Granulație 80   (pachet de 25)    444 809 080

Granulație 100 (pachet de 100)  444 806 040 Granulație 100 (pachet de 25)    444 809 040

Granulație 120 (pachet de 100)  444 806 120

Granulație 36   (pachet de 25)    444 808 036

Granulație 60   (pachet de 50)    444 805 060 Granulație 60   (pachet de 25)    444 808 060

preț / buc. preț / buc. preț / buc. preț / buc.
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   ACCESORII PENTRU ȘLEFUIT - Made in Germany -

Ø 178 mm
PUMA / FOX
HF180 Caddy

Calitate Standard

Ø 178 mm
PUMA / FOX
HF180 Caddy

Calitate TOP

Ø 178 mm
PUMA / FOX
HF180 Caddy
ZIRCONIU
Calitate Premium

Granulație 36 (pachet de 25)     444 035 800
Granulație 36 (pachet de 25)     444 712 036

Granulație 36 (pachet de 25)     444 710 036

Granulație 24 (pachet de 25)     444 035 200 Granulație 24 (pachet de 25)     444 712 024

Granulație 24 (pachet de 25)     444 710 024

Granulație 16 (pachet de 25)     444 710 016

Granulație 40 (pachet de 50)     444 035 300
Granulație 40 (pachet de 50)     444 712 040

Granulație 40 (pachet de 50)     444 710 040

Granulație 60 (pachet de 50)     444 035 400

Granulație 60 (pachet de 50)     444 712 060

Granulație 60 (pachet de 50)     444 710 060

Granulație 80 (pachet de 50)     444 035 500

Granulație 80 (pachet de 50)     444 712 080

Granulație 80 (pachet de 50)     444 710 080

Granulație 100 (pachet de 50)   444 035 600

Granulație 100 (pachet de 50)   444 712 100

Granulație 100 (pachet de 50)   444 710 100 Granulație 120 (pachet de 50)   444 712 120

Granulație 120 (pachet de 50)   444 710 120

preț / buc.preț / buc. preț / buc.

Ø 180 mm
TRI-VARO 430

HF 180 Caddy

Calitate Premium

Inel abraziv diamantat              preț / buc.

Granulație 50                                 112 996 113

Granulație 70                                 112 996 115

Granulație 120                               112 996 117

Ø 230 mm, PENTRU TRI-VARO 

500/650 - La cerere

Ø 180 mm
TRI-VARO 430

HF 180 Caddy

Calitate Standard

Ø interior 75 mm                       preț / buc.

Granulație 24 (pachet de 25)     112 998 024

Granulație 16 (pachet de 25)     112 998 016

Granulație 40 (pachet de 50)     112 998 040

Granulație 60 (pachet de 50)     112 998 060

Granulație 80 (pachet de 50)     112 998 080

Granulație 100 (pachet de 50)   112 998 085

Granulație 120 (pachet de 50)   112 998 090

Ø 230 mm
TRI-VARO 

500/650

Calitate Standard

Ø interior 75 mm                       preț / buc.

Granulație 24 (pachet de 25)      112 991 024

Granulație 16 (pachet de 25)     112 991 016

Granulație 40 (pachet de 25)      112 991 040

Granulație 60 (pachet de 25)      112 991 060

Granulație 80 (pachet de 25)      112 991 080

Granulație 100 (pachet de 25)   112 991 100

Granulație 120 (pachet de 25)    112 991 120

Ø 200 mm
pentru diverse

mărci

Calitate Standard

Ø 230 mm
TRI-VARO

500 / 650

ZIRCONIU
Calitate pREMIUM

preț / buc. preț / buc.

Granulație 24 (pachet de 25)     442 801 200

Granulație 16 (pachet de 25)     442 801 100

Granulație 40 (pachet de 50)     442 801 300

Granulație 60 (pachet de 50)     442 801 400

Granulație 80 (pachet de 50)     442 801 500

Granulație 100 (pachet de 50)   442 801 600

Granulație 120 (pachet de 50)   442 801 700

Granulație 40                                 112 990 140

Granulație 60                                 112 990 141

Granulație 80                                 112 990 142

Granulație 100                               112 990 143

DISCURI DE ȘLEFUIT 

DISCURI DE ȘLEFUIT 

Calitate TOP : fiabilitate deosebită

pentru polizoare unghiulare

Ø 150 x 12 - Panda

Ø 178 x 22 - Puma / Fox

Ø 150 x 12 mm
PANDA

Calitate Standard

Ø 150 x 12 mm
PANDA

Calitate TOP

preț / buc. preț / buc.

Granulație 36 (pachet de 25)     444 810 036Granulație 36 (pachet de 25)     444 100 900

Granulație 24 (pachet de 25)     444 810 024Granulație 24 (pachet de 25)     444 100 300

Granulație 16 (pachet de 25)     444 810 016Granulație 16 (pachet de 25)     444 100 290

Granulație 40 (pachet de 50)     444 810 040Granulație 40 (pachet de 50)     444 100 500

Granulație 60 (pachet de 50)     444 810 060Granulație 60 (pachet de 50)     444 100 600

Granulație 80 (pachet de 100)   444 810 080Granulație 80 (pachet de 100)   444 100 700

Granulație 100 (pachet de 100) 444 810 100Granulație 100 (pachet de 100) 444 100 800

Granulație 120 (pachet de 100) 444 810 120Granulație 120 (pachet de 100) 444 101 000

Ø 178 x 22 mm
PUMA/FOX

Calitate Standard

Ø 178 x 22 mm
PUMA/FOX

Calitate TOP

preț / buc. preț / buc.

Granulație 36 (pachet de 25)     443 627 000 Granulație 36 (pachet de 25)     443 700 030

Granulație 24 (pachet de 25)     443 624 000 Granulație 24 (pachet de 25)     443 700 024

Granulație 16 (pachet de 25)     443 623 000 Granulație 16 (pachet de 25)     443 700 016

Granulație 40 (pachet de 50)     443 626 000 Granulație 40 (pachet de 50)     443 700 040

Granulație 60 (pachet de 50)     443 628 000 Granulație 60 (pachet de 50)     443 700 060

Granulație 80 (pachet de 100)   443 629 000 Granulație 80 (pachet de 100)   443 700 080

Granulație 100 (pachet de 100) 443 630 000 Granulație 100 (pachet de 100) 443 700 100

Granulație 120 (pachet de 100) 443 631 000 Granulație 120 (pachet de 100) 443 700 120



DISCURI ABRAZIVE 

SUPER PAD

GITTEX Plus
Ø 105 pt. Mul�-Disc-Shu�le

Ø 180 pt. TRI VARO 430

Ø 230 pt. TRI VARO 500/650

Mașini monodisc
COLUMBUS

Ø 200 pt. diverse mărci

Ø 300 pt. modelul 125

Ø 410 pt. modelele 135/145/155

Ø 105 mm
MULTI-DISC SHUTTLE

Ø 180 mm
TRI VARO 430

Ø 200 mm
diverse mărci

Ø 300 mm
Columbus 125

Ø 410 mm
Columbus 135/145/155

Ø 410 mm  Speedtronic &

Columbus 135/145/155

Ø 230 mm
TRI VARO 500/650

pachet de 25 buc.                    preț / buc.

pachet de 20 buc.                             preț / buc.
pachet de 10 buc.                             preț / buc.

preț / buc. preț / buc.

pachet de 10 buc.                             preț / buc.

pachet de 10 buc.                             preț / buc.

Granulație 80                                 112 359 120

Granulație 100                               112 359 121

Granulație 120                               112 359 122

Granulație 150                               112 359 123

Granulație 36                                 112 998 120 Granulație 36                                 112 990 120 

Granulație 60                                 112 998 121 

Granulație 60                                 783 000 045 

Granulație 60                                 783 000 081 

Granulație 60                                 112 990 121 

Granulație 60                                 782 000 045
Granulație 60                                 442 802 100

Granulație 80                                 112 998 122

Granulație 80                                 783 000 047

Granulație 80                                 783 000 082

Granulație 80                                 112 990 122

Granulație 80                                 782 000 047
Granulație 80                                 442 802 200

Granulație 180                               112 998 126

Granulație 220                               783 000 062

Granulație 180                               112 990 126

Granulație 180                               782 000 060

Granulație 150                               112 998 125

Granulație 180                               783 000 060

Granulație 150                               112 990 125

Granulație 150                               782 000 057
Granulație 150                               442 802 500

Granulație 120                               112 998 124

Granulație 150                               783 000 057

Granulație 150                               783 000 085

Granulație 120                               112 990 124

Granulație 120                               782 000 055
Granulație 120                               442 802 400

Granulație 100                               112 998 123

Granulație 120                               783 000 055

Granulație 120                               783 000 084

Granulație 100                               783 000 050

Granulație 100                               783 000 083

Granulație 100                               112 990 123

Granulație 100                               782 000 050
Granulație 100                               442 802 300

Granulație 220                               112 998 127

Granulație 320                               783 000 064

Discul SuperPad P se folosește aplicat pe o placă pentru discuri de șlefuit

care echipează mașinile Columbus, Speedtronic sau alte monodiscuri.

SuperPad P este un disc abraziv perforat brevetat, creat pentru u�lizarea 

în etapa finală de șlefuire (finisare) a parchetului, înainte ca acesta să fie

băițuit sau tratat cu ulei.

Perforațiile împiedică îmbâcsirea discului cu praful rezultat din șlefuire, ceea 

ce crește abraziunea și durata de viață a acestuia, asigurând în același �mp 

obținerea de suprafețe perfecte.

Unelte și rezerve pentru 
muchii și îmbinări

Îmbinările “în V” trebuie șlefuite și curățate în �mpul operațiunilor de renovare. De asemenea, se pune problema 
sigilării sau lăcuirii în aceste zone dificil de abordat. În acest scop au fost create uneltele cu rezerve triunghiulare. 
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Cod pt. comandă                           444 290 050 Cod pt. comandă                          444 290 100 Cod pt. comandă                          444 290 200

Cod pt. comandă                           444 290 000

Coadă din lemn de fag Ø 28 mm Rezervă triunghiulară abrazivă, gran. 60 Rezervă triunghiulară cu microfibră

Cap suport pentru rezerve triunghulare

Rezervele triunghiulare sunt disponibile în 
două variante : 
- cu hâr�e abrazivă, pentru curățare 
- cu microfibră, pentru tratare cu ulei 
sau lăcuire.
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DISCURI PENTRU CURĂŢAT / LUSTRUIT (PADURI)

Pad NEGRU
Pad MARO
Pad ALBASTRU
Pad ROȘU
Pad VERDE
Pad BEJ special

Pad BEJ
Pad ALB
Pad VERDE (microfibră)
Pad din lână de oaie
Pad din pâslă 

pentru fixarea pâslelor metalice sau curățare

pentru înlăturarea murdăriei persistente

pentru curățare

pentru curățare sau lustruire 

pentru curățare

pentru șlefuirea intermediară a parchetului 

și îndepărtarea reziduurilor de ulei și 

ceară.

pentru tratare cu ulei

pentru lustruire sau tratare cu ulei 

pentru luciu “oglindă”

pentru luciu “oglindă”

pentru tratare cu ulei sau lustruire  

Columbus Mod. 135/145/155 + SPEEDTRONIC

pachet de 5 buc.                             preț / buc.

pachet de 10 buc.                             preț / buc.

Pad-uri din poliester Ø 410 mm
(groase)       

Pad-uri din poliester Ø 410 mm
(subțiri)       

negru                                               783 000 360

maro                                                783 000 370

verde                                               783 000 350

albastru                                           783 000 380

roșu                                                 783 000 390

alb                                                    783 000 400

negru special                                 783 000 013

negru                                               783 000 015

maro                                                783 000 017

verde                                               783 000 016

bej                                                    783 000 019

alb                                                    783 000 018

TRI-VARO Pad-uri din poliester Ø 178 mm       

Pad-uri din poliester Ø 230 mm       

negru                                              112 998 250

negru                                              112 990 250

alb                                                   112 998 251

alb                                                   112 990 251

verde                                               112 998 252

verde                                               112 990 252

Thermopad E 430/E4 + Columbus Mod. 165

pachet de 5 buc.                               preț / buc.

Discuri din poliester Ø 430 mm
(groase)       

maro                                             112  807  023

roșu                                               112  807  025

alb                                                 112  807  026

Pad bej special Ø 410

Pachet de 10 buc.                        (preț pe buc.)

Cod pt. comandă                        783  000  020

Recomandat special pentru șlefuirea intermediară 

a parchetului și îndepărtarea reziduurilor de ulei și 

ceară.

Atenție,“mușcă” !

pachet de 10 buc.                             preț / buc.

Discuri Ø 430 mm
(subțiri)       

negru                                             112  807  015

bej                                                 112  807  030

Verde (microfibră), Ø 430
Cod pt. comandă                        112  820  000

Lână de oaie, Ø 410
Cod pt. comandă                        112  821  000

Pâslă, pentrut tratament cu ulei, 
Ø 430

Cod pt. comandă                        112  825  000

Columbus Mod. 125

pachet de 5 buc.                               preț / buc.pachet de 5 buc.                               preț / buc.

pachet de 5 buc.                               preț / buc.

Pad-uri din poliester Ø 330 mm 
(groase)       

maro                                             782  000  010

roșu                                               782  000  030

alb                                                 782  000  040

pachet de 10 buc.                             preț / buc.

Pad-uri din poliester Ø 330 mm 
(subțiri)       

negru                                             782  000  070

verde                                             782  000  080

bej                                                 782  000  090
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Șlefuitor de mână oscilant
Mul�-Master FMM 350QSL

Șlefuitor de mână oscilant
Akku Mul�-Master AFMM 18 QSL

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                                350 W 

Frecvența oscilațiilor :    10.000-19.500 / min   

Greutate :                                                  1.4 Kg

Lungimea cablului :                                      5 m

    

Baterie :                                                        18 V

Capacitatea bateriei :                              2,5 Ah

Greutate cu baterie :                               1.8 Kg

Sistem de angrenare :                  StarlockPlus

Sistem de prindere a accesoriilor :    QuickIN

Frecvența oscilațiilor :    11.000-18.500 / min

Amplitudinea oscilațiilor :          2 x 1.7 grade

Lățimea padului de șlefuit :                  80 mm 

    

Șlefuitor FEIN Mul�-Master
FMM 350 QSL
Varianta QUICK START

Șlefuitor FEIN Mul�-Master
FMM 350 QSL
Varianta TOP

Cod pt. comandă                       444  302  000

Cod pt. comandă                       444  302  500

Cod pt. comandă                       444  302  800

Trusă conținând : 

1 placă de șlefuit, neperforată

- câte 3 rezerve de șlefuit cu granulațiile:

   60 / 80 / 120 / 180

1 pânză de fierăstrău E-Cut long life (65mm)

1 pânză de fierăstrău E-Cut (44mm)

1 cu�e de transport, din material plas�c

Trusă completă conținând : 

1 placă de șlefuit, neperforată

- câte 3 rezerve de șlefuit cu granulațiile:

   60 / 80 / 120 / 180

1 disc de șlefuit perforat

- câte 3 coli perforate de hâr�e abrazivă cu 

   granulațiile : 60 / 80 / 120 / 180

1 placă de șlefuit Ø 115 mm, perforată

- câte 2 coli de hâr�e abrazivă Ø 115 mm,

  cu granulațiile : 60 / 80 / 180

1 adaptor pt. extractorul de praf

1 spatulă

1 lamă de tăiat HSS

1 pânză de fierăstrău E-Cut (35mm) 

1 pânză de fierăstrău E-Cut long life (65mm)

1 pânză de fierăstrău universală E-Cut (44mm)

1 pânză semicirculară cu carburi metalice

1 pilă triunghiulară cu carburi

1 cu�e de transport din plas�c

Se livrează cu : 

1 placă de șlefuit, neperforată

- câte 3 rezerve de șlefuit cu granulațiile:

   60 / 80 / 120 / 180

1 lamă fixă pentru decopertat

1 lamă de tăiat HSS

1 pânză de fierăstrău E-Cut long life (65mm)

1 pânză de fierăstrău universală E-Cut (44mm)

1 încărcător rapid ALG 50

1 baterii Li-Ion de 2,5 AH

1 cu�e de transport, din material plas�c

Sistemul inovator de prindere Starlock permite schimbarea sculelor  
în 3 secunde. Prinderea perfectă asigură un randament maxim de 
transmitere a puterii. Rezultatul : progres în orice aplicație.

Noul standard pentru uneltele electrice oscilante de mână

Cuplajul Starlock Plus 
- asigură fixarea perfectă a accesoriilor datorită formei 3D
- cuplajul transmite 100 % din puterea mașinii, asigurând
   un randament cu 35% mai bun și o precizie mai ridicată
- cuplajul Starlock Plus e compa�bil cu Mul�master, 
   Mul�Talent, SuperCut și dispozi�vele Bosch

Sistem universal de înaltă performanță alimentat cu acumulatoare, pentru
lucrări de interior, cu accesorii QuickIN, u�l într-o mare varietate de aplicații

- Motor independent, izolat de restul mașinii, cu
  valori remarcabil de mici ale zgomotului și vibrațiilor
- Cuplul motorului este perfect iden�c cu cel al mașinii alimentate la rețea
- Schimbarea accesoriilor se face fara nicio unealtă auxiliară, cu sistemul
  de prindere QuickIN
- Sistemul de angrenare StarlockPlus asigură un transfer excelent al
  cuplului; toate accesoriile Starlock și StarlockPlus fiind compa�bile
- Acumulatorul puternic, Li-ion, la 18V, este protejat cu tehnologia SafetyCell
- Fiecare baterie are indicator de încărcare
- Interfața integrată permite montarea de accesorii suplimentare
- Mul�tudinea de accesorii asigură abordarea oricărei aplicații
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Accesorii pentru șlefuit : Accesorii pentru tăiat :

Plăci de șlefuit 
neperforate

(2 buc.)

Cod pt. comandă                       444  200  001

Cod pt. comandă                       222 444 120

Cod pt. comandă                       222 444 100

Cod pt. comandă                       222 444 000

Placă de șlefuit HM
(triunghiulară)

Cu strat de carburi
metalice pe ambele
fețe.

Cod pt. comandă                       444  211  000

1 buc.                                            444  234 000

5 buc.                                            444  235 000

Granulație 40 (pachet de 50)     444 201 000

Granulație 60 (pachet de 50)     444 202 000

Granulație 80 (pachet de 50)     444 203 000

Granulație 100 (pachet de 50)   444 204 000

Granulație 120 (pachet de 50)   444 205 000

Foi de șlefuit

Set de cuțite

(superior + inferior)

Pânză de precizie E-cut

cu dantură dublă

50 mm lungime

Pânză mul�funcțională 

cu trei muchii tăietoare

taie mochetă, PVC, carton, dale 

bituminoase, acoperiri tex�le

Selecție de pânze E-cut cu preț special

Presă de danturat pentru pânze

preț/pachet

Pânză de E-cut Standard

50 mm lungime

35 mm lățime                               444  219 010
 3 buc.

35 mm lățime                               444  219 020
 10 buc.

65 mm lățime                               444  219 060
 3 buc.

65 mm lățime                               444  219 070
 10 buc.

35 mm lățime                               444  212 100
 3 buc.

35 mm lățime                               444  212 200
 10 buc.

65 mm lățime                               444  210 100
 3 buc.

65 mm lățime                               444  210 200
 10 buc.

Set de ascuțit cuțitele

V  rug ți ă ăm să ne contacta

pentru mai multe informații

-  aduce economii semnifica�ve prin prelungirea vieții pânzelor

-  placa de bază, din oțel inoxidabil (L x l x H :  11 x 8 x 2 cm) e prevăzută cu două

    orificii pentru fixare rapidă

-   ștanța e confecționată din oțel călit, de calitate superioară

-   suport integrat pentru poziționarea op�mă a celui de-al doilea rând de dinți

-   setul complet include ulei tehnologic (pt. tăiere) și cheie inelară 

Pânză E-cut Carbide PRO

placată cu Titan

45 mm lungime

35 mm lățime                               444  228 050
 1 buc.

35 mm lățime                               444  228 150
 5 buc.

35 mm lățime                               444  228 200
 10 buc.

Pânză E-cut Universal

cu dantură bimetalică

60 mm lungime

29 mm lățime                               444  220 100
 3 buc.

29 mm lățime                               444  220 150
 10 buc.

44 mm lățime                               444  220 200
 3 buc.

44 mm lățime                               444  220 250
 10 buc.

35 mm lățime                               444  226 100
 3 buc.

35 mm lățime                               444  226 200
 10 buc.

65 mm lățime                               444  227 100
 3 buc.

65 mm lățime                               444  219 070
 10 buc.

Pânză E-cut Long Life

cu dantură dublă

50 mm lungime

câte o pânză E-Cut 
Universal, de 29, 
resp. 44 mm
2 x E-Cut Long life 
de 35mm
2 x E-Cut Long life 
de 65mm
cu�e pt. păstrare

Cod pt. comandă                       444  385 850

Pentru recondiționarea pânzelor cu dantură obișnuită sau dublă

Ø 63 mm                                        444  206 200
 1 buc.

Ø 63 mm                                        444  206 250
 5 buc.

Pânză segmentată

diamantată

Pânză circulară

HSS ambu�sată

Ø 85 mm                                        444  217 000
 1 buc.

Ø 85 mm                                        444  217 100
 5 buc.

Pânză segmentată

HM

Ø 90 mm                                        444  215 100
 1 buc.

Ø 90 mm                                        444  215 150
 5 buc.

Pânză circulară

HSS

Ø 85 mm                                        444  209 000
 2 buc.

Ø 85 mm                                        444  209 200
 5 buc.

Pânză segmentată

HSS

Ø 80 mm                                        444  214 000
 1 buc.

Ø 80 mm                                        444  214 100
 5 buc.

NOU NOU
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PRM 
P

HSM 

Parquet Renovator
pentru renovarea parchetului neted 
(rindeluit) sau structurat

Șlefuitor de mână

Reglajul turației și cel al presiunii cilindrului, precum și designul 
special al periilor contribuie la obținerea unui finisaj perfect.

Mașina e recomandată pentru finisaje cu aspect an�chizat.

Praful e colectat de un extractor de praf integrat.  

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                              1100 W  

Puterea extractorului :                           850 W   

Turație :                                     200 - 1200 rpm

Lățime de lucru :                                  200 mm

Greutate :                                                  70 Kg

    

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                              1200 W 

Putere :                                                     750 W   

Turație :                                     900 - 2700 rpm

Lățime de lucru :                                    80 mm

Dimensiuni : L x l x H :    340 x 200 x 160 mm

Greutate (fără cu�e) :                                 5 Kg

Conexiune la extractor :  

Ø exterior / Ø  interior          48 mm / 43 mm

    

Se livrează cu perie cilindrică, granulație 60
și extractor de praf GK 40

Se livrează în systainer, cu : 

- perie de șlefuit 

  Ø 100 x 70 mm, granulațe 60

- perie de șlefuit pentru margini

  Ø 100 x 70 mm, granulațe 60

Perie cilindrică Ø 220 x 200 mm

pentru pardoseli netede

peri uniformi, granulație 60

Perie de șlefuit 
Ø 100 x 70 mm

granulație 60

Perie pentru margini
Ø 100 x 12 mm mm
(sunt necesare 3 buc.)

granulație 60

Perie pentru margini
Ø 100 x 70 mm 
(cu 3 segmente x 12 mm )

granulație 60

Perie pentru margini 
Ø 100 x 70 mm

inox, V2A 0,2 mm

Perie centrifugală Ø 25 mm

inox

Perie plată Ø 50 mm

inox

Ax pentru montat perii de colț

Toc de protecție 

pentru perii de colț

Cod pt. comandă                       462 000 500

Cod pt. comandă                         462 001 400

Cod pt. comandă                         462 001 700

Cod pt. comandă                         462 001 800

Cod pt. comandă                         462 001 600

Cod pt. comandă                          463 010 000

Cod pt. comandă                          463 010 300

Cod pt. comandă                          463 011 010

Cod pt. comandă                          463 011 200

Cod pt. comandă                          463 013 200

Cod pt. comandă                          463 013 020

Cod pt. comandă                          463 000 210

Cod pt. comandă                          463 013 100

Cod pt. comandă                       463 000 000

Accesorii pentru PRM Parquet Renovator

Accesorii pentru HSM

Șlefuire în câmp / la margini Șlefuire în colțuri

Conceput pentru a completa
mașinile PRM sau QUAD la
șlefuirea treptelor și marginilor

conexiune directă a furtunului la extractorul de praf GK 40

peri uniformi, granulație 46

peri uniformi, granulație 120

Peri din Inox, V2A 0,3 uniformi

pentru curățare energică sau efect de an�chizare 
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QUAD 

MultiMaster

Șlefuitor de mână

Cu noua mașină portabilă QUAD veți putea renova, curăța sau trata cu ulei materiale ca: lemn, decking, parchet 
structurat sau neted,  pe suprafețe medii sau mari, dar și în spații dificile ca balcoane, coridoare, trepte sau margini.

Mai mult, puteți transforma parchetul neted în parchet structurat. Suprafețele lăcuite trebuie, de regulă, șlefuite înainte 
de a începe operațiunea de structurare. Sistemul cu două perii și șasiul echilibrat permit ghidarea ușoară a mașinii în câmpul 
de lucru. Presiunea pe perii poate fi reglată individual, as�el ca adâncimea și finețea șlefuirii să fie cele dorite. Aceasta este 
cheia obținerii rezultatului perfect atunci când se prelucrează suprafețe sensibile. 

CARACTERISTICI SPECIALE :

-  conexiune la extractorul de praf

-  șasiu special, op�mizat pentru u�lizare comodă

-  ghidare ușoară, pentru manevre de precizie

-  schimbare ușoară a sculelor

-  pe suprafețe mari, poate fi folosit din picioare, 

   atașând un mâner de ghidare

-  gamă variată de perii

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                              1400 W  

Turație :                                     400 - 1400 rpm

Lățime de lucru :                            2 x 100 mm

Dimensiuni : L x l x H :    400 x 320 x 240 mm

Greutate (fără cu�e) :                                 9 Kg

Conexiune la extractor :              2 x Ø 25 mm

    

Se livrează în systainer, 
echipată cu set de perii

cu granulație 60

Cod pt. comandă                       463 100 000

Cod pt. comandă                       463 100 970 Cod pt. comandă                       463 100 900

Cod pt. comandă                       463 100 080

Cod pt. comandă                       463 100 300

Cod pt. comandă                       463 100 200

Cod pt. comandă                       463 100 920

Cod pt. comandă                       463 100 980

Cod pt. comandă                       463 100 960

Șlefuire

Perie cilindrică Ø 120 x 100 mm (pereche)

Tratare cu ulei / lustruire

Perie cilindrică Ø 120 x 100 mm (pereche)

Accesorii pentru QUAD

SiCa, granulație 46 Păr de cal 

Capac de protecție (pereche)

Set de accesorii pentru tratare cu ulei; conține :

Perie cilindrică din păr de cal (pereche)

Capac de protecție (pereche)

SiCa, granulație 60 

SiCa, granulație 120

Inox V2A - 0,30

Cod pt. comandă                          114 350 400

Furtun de extracție Ø25 mm, 
de 3,5 m

Accesorii opționale

Mâner de ghidare

din 4 părți, detașabil, ajustabil conform staturii.

Perie triunghiulară pentru Mul� Master

Finisarea colțurilor 

Perie triunghiulară 
pentru Mul� Master

Cod pt. comandă                       444 201 170

Perie triunghiulară V2A completă

 cu peri din inox Ø 0,2 mm

Oțel inoxidabil V2A, pentru esențe tari, pentru a obține suprafețe
stucturate sau pentru a dizloca murdăria persistentă

SiCa, granulație 46, pentru esențe moi

Cod pt. comandă                       444 201 180

 PA 6 SIC K046 1,6 gri

Perie triunghiulară SICA K 46 completă
Cu adaptor mul�funcțional 
pentru majoritatea
șlefuitoarelor delta

disponibilă în două versiuni :

Accesorii pentru renovarea 
pardoselilor structurate
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TSM

vezi pagina 129 pentru accesorii

Terrace Renovator
pentru renovarea și conservarea deckingului de lemn

Mașină recent dezvoltată, pentru curățare delicată sau normală 

și pentru tratarea cu ulei protector a deckingului

Dotată cu perii speciale de șlefuire, cu durități diferite, asigură

menținerea nemodificată a structurii suprafeței.

Prin ajustarea turației și a presiunii se pot obține rezultate op�me

la curățare. Praful poate fi extras cu ajutorul unui extractor atașat.

Uleiul protector este pompat din rezervorul presurizat, printr-un furtun, 

direct pe suprafața de lemn, apoi periile din păr de cal accelerează 

impregnarea acesteia. Rezultatul e similar cu cele obținute în procesele 

industriale.

Performanțele remarcabile ale mașinii o recomandă și pentru finisarea 

suprafeței deckingului proaspăt instalat, de asemenea pentru curățarea 

acestuia cu peria din nylon (folosită și pentru deckingul din compozite 

pe bază de lemn). 

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                              1100 W

Turație :                                     300 - 1500 rpm

Lățime de lucru :                                  200 mm

Capacitatea rezervorului de ulei :               5 l

Greutate totală :                                        70 Kg

    

Cod pt. comandă                       462 000 000

Se livrează cu :

- perie cilindrică, granulație 120

- perie din păr de cal

Accesorii opționale : 

- perie cilindrică, granulație 60

- perie de curățat

- perie din sârmă de oțel

periile se schimbă foarte ușor

pulverizarea uleiului

conexiune la extractorul de praf

(extern) 
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Perie cilindrică de lustruit

Accesorii pentru TSM Terrace Renovator

Șlefuire

Extractor de praf GK 40
Extractorul este atașat pe ghidonul 
mașinii.

Uleiuri și detergenți pentru terase

Ulei pentru terase
Etanșeizează și protejează. Penetrează ușor suprafața lemnului
menținând porii deschiși pentru a permite respirația.
Accentuează textura și granulația lemnului

Perie cilindrică Ø 220 x 200 mm
peri neuniformi (lungi / scurți)
granulație 120

Perie cilindrică de curățat 

Ø 220 x 200 mm

poliamidă

Perie cilindrică de lustruit 

Ø 220 x 200 mm

păr de cal

Perie cilindrică de curățat  

Ø 100 x 70 mm

poliamidă PA 6

consum (esențe moi) :           200-250 ml/m²

consum (esențe tari) :            100-120 ml/m²

consum (lemn moale) :           200-250 ml/m²

consum (lemn tare) :               100-120 ml/m²

Cod pt. comandă                       462 001 400

Cod pt. comandă                       462 001 200

Cod pt. comandă                       462 001 100

Cod pt. comandă                       113 100 000

Cod pt. comandă                       113 100 100

Cod pt. comandă                       462 001 600

Cod pt. comandă                       462 001 300

Cod pt. comandă                       462 001 000 Cod pt. comandă                       463 012 000

Cod pt. comandă                       463 014 000

Doză de 750 ml                             491 601 000

Doză de 750 ml                             491 603 000

Flacon de 750 ml                          491 607 000

Doză de 2,5 l                                  491 602 000

Doză de 2,5 l                                  491 604 000

Bidon de 2,5 l                                491 606 000

cu peri din Inox, V2A 0,3 uniformi

pentru curățare energică sau 

efect de an�chizare 

pentru pardoseli netede

peri uniformi, granulație 60

granulație 60

Puterea motorului : 850 W (1,14 cp)

Greutate : 6,0 Kg

Se livrează cu sac de praf

Curățare

Lustruire

Ulei pentru Bangkirai - culoare închisă
Ulei natural special pentru lemn de Bangkirai 
folosit la exterior

Detergent revitalizant
Detergent puternic pentru toate �purile
de decking și mobilier din lemn, pentru
exterior. Revitalizează lemnul și redă
culorile estompate.

Detergent pentru decking din compozite
Curăță pardoselile din compozite (WPC)
și le protejează împotriva îmbătrânirii
premature.

Sac de praf special

Accesorii HSM pentru curățat și lustruit

Ø 100x 70 mm

păr de cal

Șlefuitor de mână QUAD

Șlefuitor de mână HSM

Se livrează în systainer, echipată cu set 
de perii cu granulație 60

Cod pt. comandă                       463 100 000

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :              1400 W (1,87 cp) 

Turație :                                     400 - 1400 rpm

Lățime de lucru :                            2 x 100 mm

Dimensiuni : L x l x H :    400 x 320 x 240 mm

Greutate (fără cu�e) :                                 9 Kg

Conexiune la extractor :              2 x Ø 25 mm

    

Cod pt. comandă                       463 100 900

Cod pt. comandă                       463 100 080

Cod pt. comandă                       463 100 300

Tratare cu ulei / lustruire

Perie cilindrică Ø 120 x 100 mm (pereche)

Păr de cal 

Capac de protecție (pereche)

Set de accesorii pentru tratare cu ulei; conține :

Perie cilindrică din păr de cal (pereche)

Capac de protecție (pereche)

Accesorii pentru QUAD

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                1200 W (1,6 cp) 

Putere :                                       750 W (1,1 cp)   

Turație :                                     900 - 2700 rpm

Lățime de lucru :                                    80 mm

Dimensiuni : L x l x H :    340 x 200 x 160 mm

Greutate (fără cu�e) :                                 5 Kg

Conexiune la extractor :  

Ø exterior / Ø  interior           48 mm / 43 mm

    

Se livrează în systainer, cu : 

- perie de șlefuit 

  Ø 100 x 70 mm, granulațe 60

- perie de șlefuit pentru margini

  Ø 100 x 70 mm, granulațe 60

Cod pt. comandă                       463 000 000



www.janser-romania.ro

444

138

MONTAREA, ȘLEFUIREA ȘI FINISAREA PARCHETULUI 

   FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU MASĂ / MAȘINĂ DE FREZAT MANUALĂ

Fierăstrău circular cu masă Erika 60E

Se livrează cu :

1 pânză HM, Ø 190 mm X 1,2/2 mm x 30 mm, Z36 

1 ghidaj

1 furtun de extracție pentru praf, cu 2 conectori

Cod pt. comandă                          240 992 003

Cod pt. comandă                          240 990 001

Cod pt. comandă                          240 992 002

Cod pt. comandă                          240 992 000

Pânze HM de rezervă

de uz universal :

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                1300 W (1,7 cp)

Diametrul pânzei :                              190 mm

Adâncime de tăiere :                              61 mm

Lungime de tăiere :                              215 mm

Dimensiunile mesei :                 412 x 544 mm

Greutate :                                                   21 Kg

    

Ø 190 mm X 1,2/2 mm x 30 mm, Z36

Ø 180 mm X 1,2/2 mm x 30 mm, Z30

Ø 180 mm X 1,2/2 mm x 30 mm, Z56

pentru pardoseli laminate :

Echipament special

Cod pt. comandă                          240 990 400

Ghidaj paralel cu extensie telescopică și 

opritor

Cod pt. comandă                          240 990 500

Masă auxiliară pentru mașina de frezat

650 mm                                          240 990 600

840 mm                                          240 990 610

Șină de suport și ghidare

Pentru parchet masiv, stra�ficat și pardoseli laminate

Erika 60E cântărește doar 21 Kg, ceea ce o face foarte ușor de transportat de la o lucrare la alta.

U�lizarea mașinii e, de asemenea, foarte simplă.

Toate comenzile sunt dispuse logic, pe panoul frontal al mașinii, care e rezultatul a peste 20 de 
ani de experiență în domeniu și al atenției speciale la detalii. 

Poate fi echipată cu pânze care asigură adâncimi de tăiere de 72 sau 85 mm.

                                 Cod pt. comandă                           240 990 100

Suport pliabil

                                 Cod pt. comandă                           240 990 300

Masă culisantă

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                                900 W 

Oscilații (mers în gol) :           800 -3000 / min

Cursa pânzei :                                          26 mm

Greutate :                                                  2,6 Kg

    

Pachetul conține :

Fierăstrău P1 cc cu cu�e MaxiMAX

3 pânze Cunex W1, W2, W+P2

1 talpă P1-GP

1 conector pt. extractor de praf P1-AS

1 suflantă pentru rumeguș P1-S1

1 protecție P1-SS 

1 glisieră P1-G

1 ghidaj paralel P1-PA

Cod pt. comandă                       240 922 000

Cod pt. comandă                         240 922 010

Cod pt. comandă                         240 922 011

Cod pt. comandă                         240 922 012

Accesorii opționale

Placă de înclinare P1-SP

domeniu : + /- 45°

Ghidaj paralel P1-PA

inclusiv pentru tăiere circulară 

Apărătoare de așchii P1-SS (5 buc.)

Cod pt. comandă                         240 922 025

Pânze de rezervă

Pânză de precizie CUnex W1            (2 buc.)

pas : 4 mm

pentru lemn sau cherestea rindeluită

Cod pt. comandă                         240 922 026

Pânză de precizie W+P2                       (5 buc.)

pas : 2,7 mm

pentru lemn, laminate, panouri furniruite

sau din materiale plas�ce moi

Cod pt. comandă                         240 921 400

pas : 2,5 mm                                         (5 buc.)

pentru tăieturi precise, fără sfâșierea 

marginilor, pentru canturi vizibile

Fierăstrău pendular P1cc

Mașină versa�lă și ușor de folosit, 

cu caracteris�ci moderne, cum ar fi

extracția directă, de-a lungul pânzei.

 Noul sistem de prindere a lamei,

Cumax stă la baza proiectului

mașinii P1cc. Motorul Cuprex, 

puternic și compact, talpa solidă,

precum și lamele de precizie MAFELL 

Cunex asigură tăierea perfectă chiar și

la lucrul cu ghidaje de lungimi mari.

O trăsătură tehnică importantă este

prezența suflantei care îndepărtează

rumegușul din fața pânzei pentru a 

menține vizibilă linia de tăiere chiar 

dacă aparatul nu e conectat la un 

extractor de praf. 

Lipsa fălcilor de ghidaj crește adâncimea 

de tăiere cu cca 10 mm față de alte mașini 

similare, cu orice �p de pânză.

Ghidajul lateral paralel ajută la tăierea

dreaptă fără efort. La lucrul cu șină de

ghidaj, dispozi�vul paralel se întoarce 

invers și se fixează în șina metalică. 
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   FIERĂSTRĂU PENDULAR      FIERĂSTRAIE CIRCULARE      

KSS 300
Fierăstrău circular de mână
cu șină
Dimensiuni mici, lucrări complexe.
Un sistem, cinci funcții, o cu�e.
KSS 300 funcționează ca fierăstrău
transversal, pivotant, fierăstrău 
pentru rosturi de dilatare, circular 
de mână obișnuit sau cu șină, 
folosind șina de ghidare Flexi Guide.
Șina permite tăierea precisă pe 
lungimi de până la 1,4 metri (vezi și 
accesorii speciale).  

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                              1400 W

Turație  :                                  3600 - 6250 rpm

Adâncime de tăiere :                        0 - 57 mm

Adâncime de tăiere la 45°:             0-40,5 mm

Unghi de înclinare :                                -1 - 48°    

Greutate :                                                  4,7 Kg

    

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                                900 W

Adâncime de tăiere :                          0-40 mm

Unghi de înclinare :                                  0-45°

Greutate (cu șină) :                                  3,2 Kg

    

Cod pt. comandă                         240 989 400 Cod pt. comandă                         240 989 420

Accesorii pentru KSS 40 18M 

bl și KSS 300 

Cu ajutorul ghidajelor laterale, se execută tăieri 

precise, la distanțe începând de la 13 mm.

Se livrează cu cu�e de transport și : 

- șină Flexi Guide FX 140

- ghidaj de 30 cm

- o pânză HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z40

- un ghidaj paralel

Se livrează cu cu�e MAFELL-MAX

- șină F 16, de 1,6 m

- o pânză TCT 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z48

   cu dinți ceaprazuiți

- un ghidaj paralel

- un indicator de poziție MT-PA

Cod pt. comandă                       240 996 200

Cod pt. comandă                       240 984 001

Cod pt. comandă                       240 984 002

Cod pt. comandă                       240 984 003

Cod pt. comandă                         240 996 002

Pânze pentru KSS 40 18M bl și 

KSS 300

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z24 WZ

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z40 FZ/TR

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z12 WZ

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z40

Pentru uz general

dinți plați/trapezoidali pentru tăieturi fine

pentru tăieturi lungi

pentru laminate

Fierăstrău circular pivotant, de mână, MT 55 cc
Mașină puternică datorită motorului compact CUprex, de înaltă performanță.
Poate executa canale, tăieturi uzuale, șanfren, sau tăieturi înclinate, cu precizie 
maximă, fără să sfâșie materialul.

Funcția de marcare se ac�vează cu comanda de pe mâner. MT 55 cc taie cu 
acuratețea unei mașini staționare, chiar dacă protecția pentru așchiie coborâtă.

Datorită sistemului de înclinare inovator, opțiunile de realizare a șanfrenurilor
sunt prac�c nelimitate.

162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ
Pânză standard HM

KSS 40 18M bl
Fierăstrău circular de mână
cu șină
Tehnologie inovatoare cu acumulatori

Când lucrați la finisaje interioare, 

KSS 40 18M bl este ajutorul ideal, 

fie că îl folosiți la pardoseli, pereți, 

uși, mobilă, tavane sau elemente 

de acoperiș, pentru a tăia 

longitudinal, transversal, cu sau 

fără ajutorul ghidajului, pentru a 

face tăieturi înclinate până la 45˚ 

sau chiar tăieturi adânci.

Baterie :                             18 V, 94 Wh, Li-Ion

Turație nominală :                           6,700 rpm

Adâncime de tăiere :

- cu ghidajul la 90° :                         0- 40 mm

- fără ghidaj la 90° :                           0-42 mm

- cu ghidajul la 45° :                        0 - 27 mm

Domeniu de înclinare :                         0 - 45°

Tăieturi oblice :                             + 45° / - 60°

Greutate cu ghidaj

(inclusiv bateria)                                   3.65 Kg

Greutate fără ghidaj

 (inclusiv bateria)                                    2.8 Kg

Se livrează în cu�e MAFELL T-MAX cu :

- o șină de ghidaj FX 140

- 2 gheare de fixare

- 1 �jă paralelă de ghidaj

- un sac pentru rumeguș

- conector pentru furtun

- cheie allen

- disc TCT 120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm ATB cu 24 

  de dinți pentru lemn

- 2 acumulatoare 18 M 94

- încărcător APS 18 M

Cod pt. comandă                       240 996 100

Cod pt. comandă                       240 996 400

șină Flexi Guide FX 140 (140 cm)
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   FIERĂSTRAIE PENTRU AJUSTAREA UȘILOR   

Fierăstrău pentru ajustarea ușilor “TWIST” 

Fierăstrău pentru ajustarea ușilor

TWIST :
Mașina se rotește la 180° și ajunge în aproape orice colț !

Înălțimea de tăiere se poate regla până la 28 de mm de bază.

Lasă muchii netede, fără să smulgă;
dotată cu protecție împotriva  așchiilor. 

Ușor de folosit, pentru ajustarea ușilor, tocurilor și plintelor.

Ușile de lemn pot fi ajustate fără a fi scoase din balamale.

Înălțimea de tăiere și adâncimea tăieturii se pot regla :
5 - 40 mm
0 - 50 mm
- limitator înalt pentru adâncimea de tăiere 

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                   600 W (0,9 cp)

Disc :                                                   Ø 115 mm

Unghi de ro�re :                                          180°

Adâncime de tăiere :                         0 -28 mm

Greutate :                                                  3,5 Kg

    

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                    710 W   (1 cp)

Turație :                                                6500 rpm

Lungimea cablului :                                      3 m

Greutate :                                                    11 Kg

    

Cod pt. comandă                          228 856 000

Cod pt. comandă                          228 856 110

Cod pt. comandă                          228 856 020

Cod pt. comandă                          228 856 030

Cod pt. comandă                          228 856 010

Cod pt. comandă                          228 856 210

700 mm lungime                          228 856 200

1400 mm lungime                        228 856 250

Cod pt. comandă                          228 856 220

Cod pt. comandă                          228 856 270

Cod pt. comandă                          464 084 000

Cod pt. comandă                          228 855 600

Se livrează cu cu�e de transport și

pânz  HMă

Pânz  de rezervăă

Pânz  de rezervăă

HM Ø 165 mm - Z48                   228 850 002

CV Ø 165 mm - Z112                   228 855 500

scurtarea ușilor

decuparea rosturilor de dilatare

ajustarea tocurilor

frezare de îmbinări

Șină de ghidajPiese de schimb / accesorii opționale

Pânză cu carburi pt. lemn - rezistentă la cuie !

Pânză cu carburi pentru lemn masiv Papuc de ghidaj

Disc diamantat

Șlefuitor
pentru uși

Capac protector culisant pentru suprafețe 
delicate (furniruite / lăcuite, podele de lemn)

Cleme cu șurub pt. șina de ghidaj (2 buc.)

Ventuze pentru șina de ghidaj (2 buc.)

Se livrează în systainer;

include o pânz  cu carburiă
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Fierăstrău de precizie EXAKT PS-150

Folosit la pardoseli, pereți sau tavane.

Taie cu precizie, fără să necesite 
măsurători sau marcaje.

Ideal la montajul laminatelor sau 
lambriurilor.

Adâncimea de tăiere e ajustabilă
între 0 și 14 mm 

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                                 400 W

Disc :                                                     Ø 54 mm

Turație :                                              4.000 rpm

Adâncime de tăiere :                         0 -14 mm

Greutate :                                                  1,2 Kg

    

DATE TEHNICE :

Se livrează cu cu�e de transport,adaptor și 

furtun de 3 m pentru extracția prafului, cu 

conector, o pânză HM Z18 și o pânză HSS Z60

Cod pt. comandă                          270 750 000

Pânze de rezervă

taie fără efort piese mici

unealtă ideală pentru decupaje

Cod pt. comandă                          270 700 001

Pânză

HM - Z18
pt. laminate, lemn, 
blaturi de bucătărie, 
MDF, placaj

pt. plăci ceramice, 
piatră  pt. laminate, plas�c, 

aluminiu până la 3 mm

pt. metale, tablă, 
piese de oțel până 
la 1 mm

Cod pt. comandă                          270 700 003

Disc diamantat

Cod pt. comandă                          270 700 002

Pânză

HSS - Z80

Cod pt. comandă                          270 700 004

Pânză

HSS - Z60

Pânză HM - Z18                             270 600 001

Pânze pentru PS 125

Cod pt. comandă                          270 600 011

Protecții pentru pânzele de fierăstrău

(10 buc.)

FIERĂSTRAIE PENTRU PARCHET / CIRCULARE DE MÂNĂ     

Fierăstrău pentru parchet 
Des�nat tăierii parchetului și pardoselilor din lemn înainte de decopertare.

Cu noul Fierastrău pentru parchet, dotat cu motorul puternic de 2400W și 
pânze des�nate special acestui scop, tăierea non stop a parchetului se 
transformă dintr-un obstacol, într-o ac�vitate ergonomică și avantajoasă.

Se livrează cu : 

- pânza standard pentru lemn 

- unealtă pentru schimbarea pânzelor 

   și asamblarea ghidonului

- derulator de cablu

Cod pt. comandă                          114 094 000

Cod pt. comandă                          114 094 350

Cod pt. comandă                          114 094 370

Cod pt. comandă                          114 094 300

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                              2400 W

Turație :                                              8.500 rpm

Pânză :                                                Ø 180 mm

Adâncime de tăiere :                până la 50 mm      

Conexiune  la extractor de praf de 50 mm

sau 76 mm

    

DATE TEHNICE :

Pânză standard pentru lemn,  Ø 180 mm

Pânză PCD,  Ø 180 mm

Pânză diamantată,  Ø 205 mm

Are 24 de dinți și este deosebit de subțire. 
Acest lucru mărește viteza de tăiere, datorită 
faptului că rezistența parchetului e mai mică. 
Această pânză este numai pentru lemn; 
trebuie să țineți seama de faptul că ea nu taie 
stratul suport mineral, ci doar lemnul
Adâncimea de tăiere : 35 mm

Are 8 dinți care suportă contactul ocazional 
cu stratul suport mineral, dar nu poate fi 
folosită pentru a tăia materiale minerale. 
Viteza de lucru este puțin mai mică decât 
cea a pânzei standard

Poate fi folosită pentru a tăia materiale 
minerale ca betoane sau șape. Adâncimea 
de tăiere este de până la 50 mm.
Se folosește pentru tăierea de canale sau 
rec�ficarea crăpăturilor.

Domenii de u�lizare :

- Tăierea parchetului sau a 
  pardoselilor din cherestea 
  în vederea decopertării
-Tăierea de canale, rec�ficarea 
  și curățarea crăpăturilor în 
  betoane și șape

CARACTERISTICI SPECIALE :

- lucrul în picioare
- mânuire ușoară
- viteză mare de tăiere
- extracție bună a prafului
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   FIERĂSTRAIE CIRCULARE      

Fierăstrău circular Metabo 
KGSV 72 Xact Sym
Combinație unică de fierăstrău culisant 
și circular pentru tăieri înclinate.

CARACTERISTICI SPECIALE :
- sistem precis de copiere a unghiurilor de 
   tăiere, care elimină necesitatea de a face
   măsurător și calcule
- sistem compact de culisare - datorită 
   acestuia nu mai e nevoie de spațiu în 
   spatele mașinii
- linie laser dublă pentru ghidaj 
- turație variabilă uniform
- LED puternic pentru iluminarea câmpului 
de lucru

Taie perfect, la cele mai înalte standarde : 
laminate, plinte, materiale plas�ce cu pereți 
subțiri, profile de aluminiu, cupru, alamă

Taie cu rezultate excelente lemn masiv, plăci 
aglomerate furniruite sau cașerate, plăci MDF

Cod pt. comandă                          240 967 000

Cod pt. comandă                          240 967 000

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                              1800 W

Turație :                                 2.200 - 6.300 rpm

Pânză :                                                Ø 216 mm

Greutate :                                                18,3 Kg

    

DATE TEHNICE :

Caracteris�ci de tăiere :               

- lățime maximă,  la 90° / 45°: 305 / 215 mm

- adâncime maximă, la 90° / 45°: 72 / 45 mm

Se livrează cu :

- pânză HW/CT 216 x 30 x 2,4 / 1,8 Z60, cu 

  dinți cu carburi metalice

- șablon de tâmplarie 

- clemă pentru fixarea materialelor

- 2 extensii integrate pentru masa de tăiere

- accesorii pentru schimbarea pânzelor

- derulator pentru cablul electric

Pânză de rezervă 

HW/CT 216 x 30 x 2,4 / 1,8 Z60

Extractor de praf JANVAC 20

Caracteris�ci :
- sac din material sinte�c cu capacitate mare de colectare
- filtru primar cu înveliș de Teflon (EN 60335-2-9, Clasa M)
- versa�l, compact și ușor de transportat
- greutate redusă : 10 Kg
- putere mare de aspirare
- alimentare cu funcție de pornire / oprire automată

Se livrează cu:
set de curățare de 40 mm,
furtun de extracție Ø 38 mm, 4 m lungime,
tub de aspirare cu piesă curbată, duză pt. 
muchii, perie de praf, duză pentru tapițerie, 
talpă mul�funcțională pentru podele, B 360

Cod pt. comandă                          115 100 000

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului :               1100 W (1,5 cp)
Puterea consumată max. :    2000 W (2,7 cp)
Presiune nega�vă :                                 25 KPa
Debit de aer :                         54 l/s (194 m³/h)
Zgomot (ISO 11201) :                       < 70 dB(A)
Capacitatea sacului / containerului :  10 l / -
Filtru primar :                                         0,19 m²
Filtru HEPA :                                            0,80 m²
Dimensiuni : H x L x l      570 x 410 x 410 mm
Cuplaj la container :                           Ø 50 mm
Cablu de alimentare :                                  8 m
Greutate (fără accesorii) :                        10 Kg

    

DATE TEHNICE :

Fierăstrău circular cu masă SC 2500 W

Fierăstrău versa�l, pentru tăieturi
oblice, greutate : 15,5 Kg

Baza stabilă și masa de tăiere 
din duraluminiu asigură precizia
tăierii, dar și manevrarea ușoară
în orice aplicație. 

Alimentare :                                               230 V
Puterea motorului :                              1800 W 
Turație :                                              3.800 rpm
Pânză :                              Ø 254 x 2,5 x 30 mm
Greutate :                                                15,5 Kg

Caracteris�ci de tăiere :               
- secționare la 90° :      135 x 75 - 60 x 97 mm
- tăiere în plan la  45°: 90 x 75 - 35 x 100 mm
- șanfrenare la 45°:      135 x 45 - 55 x 65 mm

    

DATE TEHNICE :

Cod pt. comandă                          240 963 000

Se livrează cu :
- ghidaj lateral
- ghidaj paralel
- cheie pt șuruburi
- pânză HM 254 x 2,5 x 30, Z40

Cod pt. comandă                           240 962 001

Cod pt. comandă                           240 962 002

Pânză HM 250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm, Z60, 

pentru lemn și materiale plas�ce

Pânză HM 250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm, Z80, 



GHILOTINE   

Ghilo�nă STRATICUT
taie materiale cu grosimi până la 10 mm

- rapidă și simplu de folosit
- tăiere sigură, fără risc de accidentare
- suport pentru plăci lungi
- taie silențios și nu produce praf
- ideală pentru panouri melaminate și MDF
  deoarece taie precis fără să zgârie sau să
  ciobească melamina

Ghilo�nă STRATICUT MEGA 400
taie materiale cu grosimi până la 15 mm

- bază și levier pliabile
  pentru transport comod
- limitator pentru tăiere dreaptă sau oblică
- lungimi de tăiere reglabile : 230 / 320 și 400 mm

Ghilo�nă pentru parchet LX 340
u�lizări : pardoseli stra�ficate, PVC, ornamente din lemn,
laminate etc

- rapidă și precisă
- taie silențios și nu produce praf
- greutate redusă, ușor de transportat
- trasator laser inclus
- ghidaj pentru tăiere oblică

Ghilo�nă VARIOCUT
taie materiale cu grosimi până la 15 mm
pentru laminate, MDF și plăci din fibrociment
unghi de tăiere variabil între 0 și 90°

Ghilo�nă MAGNUM
foarte versa�lă, taie laminate, lemn, pardoseli din materiale plas�ce
sau cauciuc, dale de mochetă, plută etc.

taie materiale cu grosimi până la 24 mm

dotată cu un dispozi�v
laser de centrare

Taie rapid și silențios, fără praf sau zgomot.
Tăieturile sunt precise, fără să sfâșie sau să ciobească materialul.
Ideală pentru pardoseli laminate, parchet stra�ficat, pardoseli
decora�ve, PVC, plută etc.

Seria I :
- greutate redusă
- stabilitate mai bună datorită traversei dublu “I”
- lamă premium, de dimensiuni mari
- blocare automată a levierului

Dimensiuni (L x l x H) :

100 x 24 x 26 cm

greutate : 8,8 Kg

Lungime maximă de tăiere :

- tăieturi oblice : max. 21 cm

- tăieturi perpendiculare : 32 cm

Se livrează cu :

- suport pentru plăci lungi

- tavă pentru deșeuri

- limitator de lungime detașabil (210 mm)

Se livrează cu :

- suport pentru plăci lungi

- tavă pentru deșeuri

Cod pt. comandă                          476 000 700

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Lungime :                                                   68 cm

Lungime maximă de tăiere  :              210 mm

Greutate :                                                  6,5 Kg

    

Lungimea lamei :                                  375 mm

Capacitate maximă de tăiere  :   

                             9,5 x 340 mm - 20 x 200 mm

Dimensiuni :                   1066 x 524 x 463 mm             

Greutate :                                                13,3 Kg

    

Se livrează cu suport pentru plăci lungi 

Cod pt. comandă                         476 000 100

Cod pt. comandă                         222 421 000

Cod pt. comandă                         222 422 000

Cod pt. comandă                         222 421 001 Cod pt. comandă                         222 426 020

Cod pt. comandă                         222 421 005Cod pt. comandă                         222 422 001

Cod pt. comandă                         476 000 910Cod pt. comandă                          476 000 900

Cod pt. comandă                          476 000 400

Limitator oblic                               476 000 120

Tavă pentru deșeuri                      476 000 130

Accesorii

Ghilo�nă MINI MAGNUM I-Seria 33

Lungime de tăiere : 33 cm

Greutate : 16,7 Kg

Ghilo�nă MINI MAGNUM I-Seria 50

Lungime de tăiere : 50 cm

Greutate : 19 Kg

Lame de rezervă Seria I (cu perforație) 

Lungime de tăiere : 33 cm

Echer universal

cu ghidaj paralel

Role de transport  pentru Magnum, Seria ILungime de tăiere : 50 cm

 Lamă de rezervă pentru LX-340
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DISPOZITIVE DE COMPRESIE / UNELTE AUXILIARE    

Dispozi�ve de compresie LUKAS®

măresc eficiența instalării parchetului, a pardoselilor laminate
sau din plută, a podelelor din lemn masiv sau lambriurilor

avantaje :
-  economie semnifica�vă de �mp
-  u�lizare simplă
-  nu distrug elementele îmbinărilor nut-feder
-  combină compresia cu lovirea cu ciocanul
 

Cod pt. comandă                         464 060 000

Cod pt. comandă                         464 061 000

Cod pt. comandă                         464 063 000

Cod pt. comandă                         464 081 000

Cod pt. comandă                         440 006 001

Scurtă, 43 cm                                440 005 000

Lungă, 55 cm                                 440 006 000

Cod pt. comandă                         464 092 000

LUKAS Mini
fără extensie

simplu

fără canale

pentru pardoseli flotante 

cu canal mic - 2,5 mm

pentru pardoseli laminate lipite 

cu canal mare - 4,5 mm

pentru parchet lipit 

Cod pt. comandă                         464 091 000

LUKAS Junior
fără extensie

Cod pt. comandă                         464 090 000

LUKAS Senior
cu extensie

Ciocan pentru parchet, SPECIAL
Ciocan greu cu miez din cauciuc de densitate 
mare, cu manta protectoare care nu 
afectează parchetul. 
Dimensiuni : 70 x 140 mm 

 

Cod pt. comandă                         464 072 500

Ciocan de cauciuc 
pentru parchet 
Greutate : 550 g 

 

Cod pt. comandă                         464 070 100

Ciocan pentru parchet 
singurul ciocan care se folosește cu
amor�zor
Greutate : 1000 g 

 

Cod pt. comandă                         464 071 000

cauciuc negru

Cod pt. comandă                         464 071 100

cauciuc alb

Unelte de compresie

Ajută la poziționarea plăcilor; se reglează în funcție de îmbinare, as�el 

încât, la poziționarea plăcii, gheara rămâne la 1-2 mm deasupra patului 

de adeziv, fără a se murdări

Amor�zor de impact

amor�zor de impact, de 45 cm, care protejează parchetul și laminatele 
la montaj, distribuind forța loviturilor de ciocan. Fabricat din plas�c solid,
cu un mâner rezistent.
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Gheară pentru parchet
unealtă rezistentă la impact pentru instalarea plăcilor individuale

Capac de schimb, din plas�c



FIERĂSTRAIE  / UNELTE PENTRU INSTALARE   

pene VARIO
versiune robustă, din oțel

unelte esențiale pentru 
instalarea pardoselilor 
flotante sau a celor lipite

foarte precise și ușor
de folosit

 
stabile și bine echilibrate,
pentru a nu sări în �mpul
lucrului

pentru a aplica  presiune
suplimentară la 
îmbinările transversale

PARK-FIX® Sistemul genial
Sistem ingenios, cu lungimea de 6 m, pentru instalarea parchetului, 
a pardoselilor laminate și a podelelor din lemn masiv

- flexibil și precis
- poate fi ajustat la orice lungime
- profilele din aluminiu resistent 
  garantează stabilitatea
- compa�bil cu pardoseli flotante 
  sau lipite de orice mărime
- pereții strâmbi, ușile sau colțurile 
  nu creează probleme
- se montează în câteva minute
- toate plăcile vor porni perfect 
  aliniate și îmbinate de la început 

Cod pt. comandă                          464 051 100

Cod pt. comandă                          464 050 500

Cod pt. comandă                          464 050 000

Cod pt. comandă                         479 000 000 Profil suplimentar : 2 m              479 000 030

Distanțier                                       479 001 000

Fierăstrău japonez Kataba
lungimea pânzei : 240 mm
dantură dublă

Cod pt. comandă                         228 865 000

Pânză de schimb                         228 865 001

Fierăstrău japonez Ryoba
lungimea pânzei : 240 mm

Cod pt. comandă                         228 866 000

Pânză de schimb                         228 866 001

Fierăstrău rigid

Cod pt. comandă                         228 864 000

250 mm, cu mâner reglabil

și dinți fini căliți, cu profil pt. 

tăiere în ambele sensuri

Pene VARIO din oțel, set de 4 buc.

cu șurubelniță și 

cu�e de transport

Pană VARIO din oțel, 1 buc.

 

Șurubelniță star-drive

pentru pene VARIO

Se livrează cu 
5 profile :
1 x 1 m 
2 x 2 m
2 x 0,5 m
8 distanțiere
1 geantă de transport

Accesorii :
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Cod pt. comandă                         464 099 000

Skimmer
unealtă ingenioasă pentru parchet și pardoselile laminate

Înlătură resturile de material din nut și reface federul.

Repară eficient plăcile deteriorate la transport, manipulare, asamblare 

sau înlocuire.

Cod pt. comandă                         262 411 000

Pânze de schimb (12 buc.)         262 411 001

Fierăstrău pt. metale, Junior



UNELTE PENTRU INSTALAREA PARDOSELILOR

Distanțier AV2
Pentru instalarea parchetului și a pardoselilor 
laminate fără a folosi pene

- reglaj rapid al distanței de la perete,
  cu variație con�nuă, de la 5 la 20 mm
- suprafață mare de contact; nu creează presiuni punctuale
  pe plăci, nici pe perete
- se demontează prin simpla ro�re a discului 
- extrem de ușor și compact

Pene pentru pardoseli

Penele simplifică stabilirea distanței

corecte între perete și pardoseală

Caracteris�ci ale penelor i-Tools

- reglaj simplu al distanței, de la 8 la 15 mm

- își păstrează setările

- ușurează semnifica�v montajul primelor plăci

- pot fi folosite la orice fel de plăci

- se demontează simplu, trăgând de banda dedicată

- se pot muta și refolosi foarte ușor

Deschidere :                                             20 mm

Domeniu de reglaj :                           5 -20 mm

Material :                                            Poliamidă

Greutate :                                                     50 g

    

Cu�e cu 4 buc.

 Cu�e cu 100 buc.

 Blister cu 20 buc.

Cu�e pentru expunere 

12 x 4 buc.

Pentru a instala pardoseli într-o

încăpere de dimensiuni medii, 

sunt necesare cca 16 distanțiere.

Cod pt. comandă                         464 055 400

Cod pt. comandă                         464 055 830

Cod pt. comandă                         464 055 820

Cod pt. comandă                         464 055 450

DATE TEHNICE :

1 buc.

Cod pt. comandă                         464 067 000

Ventuză
pentru u�lizare cu 

sistemul SVH 400

Folosirea ei nu întrerupe procesul

de instalare, deoarece fixarea

se face de sus
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Distanțier 

Dispozi�v versa�l pentru reglarea
precisă a distanței dintre plăci și
perete, pentru alinierea și ajustarea 
tensiunilor în plăci

Cod pt. comandă                         464 055 000

Set de distanțiere 

Conține 8 piese pentru aliniere și 
reglajul distanței. 

O unealtă u�lă la instalarea 
parchetului și a pardoselilor laminate

Cod pt. comandă                         464 045 000

cu cu�e de transport; conține :

4 distanțiere

3 chingi cu cleme

3 ventuze

1 dispozi�v de 

compresie, LUKAS mini

Cod pt. comandă                         464 052 000

Set de instalare LVS
pentru laminate

Chingă cu cleme SVH 400

Chingă de 4 m

Cod pt. comandă                         464 059 000

Cod pt. comandă                         464 059 012

pentru strângerea plăcilor de

parchet sau pardoseli laminate

Extensie maximă : 4 m



UNELTE PENTRU INSTALARE         

Lamă pentru dizlocarea
parchetului
Lățime : 80 mm

 
Cod pt. comandă                         464 002 000

Ciocan metalic

 

300 g                                                262 461 000

500 g                                                262 463 000

Daltă 

 

20 mm                                             262 453 600

30 mm                                             262 453 700

Rașchetă pentru parchet, SUPER
Ușoară, cu o formă ergonomică specială pentru a transmite mai 
bine presiunea. Lamele au muchii ac�ve pe ambele părți.
Lățime : 70 mm

 Cod pt. comandă                         464 003 000

Lamă HM                                       464 003 001 

Lamă pentru dizlocarea
parchetului
Lățime : 80 mm

 
Cod pt. comandă                         464 000 000

Lamă HM                                       464 000 001 

Cod pt. comandă                         464 085 000

Șablon de tâmplărie

 

Cod pt. comandă                         464 086 000

Echer de tâmplărie

 

Cu îmbinare la 45° și riglă gradată
de 250 mm

 

Cod pt. comandă                         464 066 000

Șablon PROFILE MASTER

 

Cele două șabloane ajustabile pot
fi cuplate pentru a reproduce precis 
modele complicate.
PROFILE MASTER aduce economii
importante de �mp facilitând 
trasarea cu acuratețe a pardoselilor.

Cu�e cu două șabloane de 20 cm și
o piesă ar�culată pentru colțuri (40 cm)
 

 

Cod pt. comandă                         464 052 300

Set pentru instalat pardoseli din lemn

conține :

20 de pene pentru poziționare,  

4 x 5,5 cm

1 amor�zor din plas�c

1 daltă cu protecție din pâslă, 

29 x 3 cm

Pungă cu 20 buc.

Cod pt. comandă                         464 055 800

Pene din plas�c 

Cod pt. comandă                         464 069 000

Ventuză
folosită în lucrări de înlocuire 

sau reparații la pardoseli flotante

ajută la ridicarea rapidă și poziționarea

exactă a plăcilor

suportă o greutate de 20 Kg

Chingă cu cleme  
pentru pardoseli laminate

Extensie maximă : 5 m

Culoare verde

Culoare albastră (cu distanțiere)

Cod pt. comandă                         464 053 000

Cod pt. comandă                         464 053 700
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Chit cu aplicare la cald, Novoryt

Este des�nat suprafețelor intens solicitate, ca parchetul, laminatele,
pardoselile din plută, mobila, blaturile de bucătărie etc.

Se încălzește cu un dispozi�v cu gaz sau electric și se aplică în stare lichidă.

 

- se folosește pe suprafețe netede, ca parchet, plută, laminate,

  rășini, cauciuc, linoleum, piatră, tencuieli etc.

- are o aderență foarte bună chiar și în cazul defectelor mici, cu

  dimensiuni milimetrice

- nu devine casant; își menține elas�citatea 

- poate fi folosit și la muchii sau colțuri unde rezistă bine în �mp

  

Lampă cu gaz Hot Knife

Spatulă albă din plas�c

Chiturile pentru reparații Novoryt se produc în peste 125 de culori.

Vă rugăm să ne solicitați culoarea dorită, dacă ea nu se găsește aici.

Flacon de gaz de rezervă

Cod pt. comandă                         475 020 010

Cod pt. comandă                         475 020 016

Cod pt. comandă                         475 020 011

Caseta conține :
20 batoane de chit Novoryt, mărimea 1,  
a câte 16 g fiecare
1 spatulă din plas�c
1 perie de curățat
1 lampă cu gaz, cu flacon de gaz de rezervă
1 lavetă pentru curățat lampa
2 lavete abrazive 

 

Set Novoryt 20 în casetă din material plas�c

Cod pt. comandă                         475 020 000

Caseta conține :
60 batoane de chit Novoryt, mărimea 1,  
a câte 16 g fiecare
1 spatulă din plas�c
1 perie de curățat
1 lampă cu gaz, cu flacon de gaz de rezervă
1 lavetă pentru curățat lampa
2 lavete abrazive 

 

Set Novoryt 60 în casetă din plas�c

Cod pt. comandă                         475 020 060

Cod pt. comandă                         475 020 . . .

Cod pt. comandă                         475 020 . . .

alb coajă de ou

fildeș cenușiu

arțar galben

pin

păr

mesteacăn

larice

brad / molid mediu

stejar natural

stejar mediu

stejar de mlaș�nă

cireș deschis

cireș an�c

fag galben mediu

fag închis

                                      

101

102

103

105

106

107

108

109

111

112

113

114

116

117

118

                                      

nuc deschis 

macorè

măslin cenușiu

albastru-gri

gri mediu

mahon

tec

trandafir

abanos

negru

sidefiu

antracit

gri RAL 7035 

brad deschis

alb special

                                      

119

123

124

125

126

129

130

133

134

135

136

138

139

141

142

ulm strălucitor

stejar olive 

nuc maro-auriu

sapeli

argin�u metalizat

gri deschis

in

albastru

roșu

galben

verde

fag aburit

stejar verzui

iroko

frasin cenușiu

                                      

143

144

145

146

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

159

inimă de frasin

cireș roșia�c

stejar deschis 

transparent

maro transparent

nisip cenușiu

așchie de pin

inimă de pin

gri perlat

gri-roz

fag natural

arțar ochi-de pasăre

fag aburit, deschis

alb, RAL 9010 

alb, RAL 9016 

                                      

160

161

162

164

165

166

167

168

169

170

171

173

175

190

191

 

păr

brad / molid mediu

stejar natural

stejar mediu

stejar de mlaș�nă

cireș deschis

cireș închis

fag închis

nuc deschis

macoré

                                      

mahon

negru

alb special

stejar olive

gri deschis

pin

fag natural

arțar ochi-de pasăre

fag aburit, deschis

molid, transparent

                                      

106

109

111

112

113

114

115

118

119

123

                                      

129

135

142

144

149

168

171

173

175

176

                                      

Culori incluse  : în set

Culori incluse  : în set

Culori disponibile separat

Culori disponibile separat

batoane nr 1 (16 grame)

batoane nr 1 (16 grame)

CARACTERISTICI :

REPARAŢII
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   REPARAŢII

Creioane de retuș cu supapă, 
în culori de esențe de lemn

 Supapa previne uscarea vârfului

Cu�e din polie�lenă cu 10 creioane cu 
supapă, în culori de esențe de lemn + 
10 vârfuri de rezervă 

Cod pt. comandă                         475 020 450

Culori incluse  : în set

Culori incluse  : în set

Culori incluse  : în set

fag deschis

cireș deschis

larice

anin

stejar deschis

stejar închis

molid

nuc

mahon

tec 

71

14

08

18

11

13

41

19

29

30

Caseta conține :
40 batoane de chit Novoryt, mărimea 1,  
a câte 16 g fiecare
5 creioane de retuș, cu valvă
1 spatulă din plas�c
1 lamă de curățat
1 lampă cu gaz, cu flacon de gaz de rezervă
1 lavetă pentru curățat lampa
2 lavete abrazive 

 

Set Novoryt 40 Special în casetă din plas�c

Cod pt. comandă                         475 020 400

Set special, Novoryt 40

 

Set pentru repararea parchetului

 

Selecție specială de culori pentru pardoseli
LVT, laminate, linoleum și lemn masiv

Cod pt. comandă                         475 020 . . .

Culori disponibile separat

batoane nr 1 (16 grame)

alb coajă de ou

păr

mesteacăn

larice

stejar natural

stejar mediu

stejar de mlaș�nă

fag închis

nuc deschis 

macorè

măslin cenușiu

gri mediu

mahon

tec

                                      

101

106

107

108

111

112

113

118

119

123

124

126

129

130

                                      

pin

larice

brad an�chizat

stejar natural

cireș deschis

cireș an�chizat

nuc deschis 

ulm deschis, strălucitor

roșu

galben

                                      

105

108

109

111

114

116

119

143

152

153

                                      

133

134

135

136

142

144

151

152

153

154

162

164

173

175

trandafir

abanos

negru

sidefiu

alb special

stejar olive 

albastru

roșu

galben

verde

stejar deschis 

transparent

arțar ochi-de pasăre

fag aburit, deschis

                                      

154

164

168

171

172

176

179

191

410

452

verde 

transparent

inima de pin

fag natural

fag strălucitor

molid transparent

Kronospan D 381

alb, RAL 9016

negru / gri

albastru oțel

                                      

211

285

303

322

342

355

458

460

462

474

451

350

verde jad închis

albastru

portocaliu

albastru special

albastru-gri

albastru

gri-beton

albastru stralucitor

roșu intens

albastru deschis

bej/maro 

fag 444

                                      

  11

  19

302

402

860

stejar deschis, lăcuit

nuc, lăcuit

fag

nuc

nuc închis 

                                      

În casetă albastră din material plas�c; conține 
o lampă cu gaz de calitate superioară 

Caseta conține :
20 batoane de chit Novoryt, instrucțiuni 
de mixare, spatulă din plas�c, lavetă 
abrazivă 

 
Cod pt. comandă                         475 100 000

Cod pt. comandă                         475 020 . . .

Culori disponibile separat

batoane nr 1 (16 grame)
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Batoane Novoryt Forte

 

- întărire rapidă

- nu conțin substanțe toxice

- inodore

- suportă lăcuire cu orice lac convențional (pe bază de solvenți, pe bază de 

   apă, cu întărire UV, sau sisteme ulei/ceară)

- nu rămân lipicioase; nu se contractă

- se pot retopi după întărire

- ușor și elas�c, se adaptează mișcărilor normale ale parchetului

- funcționalitate similară cu a produselor bicomponent

(cu întăritor)

- punct de topire : 140- 150°C

- se pot u�liza cu majoritatea pistoalelor cu temperatură reglabilă

- varietate mare de culori

  

alb

arbore de cauciuc, deschis

transparent

molid, deschis

negru

abanos

                                      

242

278

276

241

235

234

wenge

stejar rus�c

nuc închis

stejar de mlaș�nă

stejar natural

larice Douglas

                                      

231

230

222

213

211

208

CARACTERISTICI SPECIALE :

REPARAŢII

Kit de reparații pentru lemn
varianta de bază, pentru reparații minore

în cu�e din material plas�c; conține :

- pistol electric

- bloc de răcire

- rașchetă

- 8 batoane FORTE de 12 cm în culorile :

1 x larice Douglas,1 x brad, 1 x stejar natural, 

1 x stejar rus�c, 1 x stejar de mlaș�nă, 1 x 

wenge, 1 x nod de molid (op�c), 2 x negru

Cod pt. comandă                         475 401 000

12 batoane Novoryt FORTE 
lungime 20 cm, Ø12 mm
culori asortate
1 s�ck per culoare

- alb
- arbore de cauciuc, deschis
- transparent
- molid, deschis
- negru
- abanos
- wenge
- stejar rus�c
- nuc închis
- stejar de mlaș�nă
- stejar natural
- larice Douglas

Cod pt. comandă                         475 400 000

Cod pt. comandă                         475 400 100

Cod pt. comandă                         475 400 . . . 

Batoane Novoryt FORTE 
lungime 20 cm, Ø12 mm
pachet de 12 batoane iden�ce

Kit profesional de reparații 
pentru lemn
Kitul de start conține :
- 12 batoane FORTE
- pistol electric HB 220
- bloc mare de răcire
- bloc mic de răcire
- rașchetă

NOU
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   REPARAŢII

Cod pt. comandă                         475 400 010

Cod pt. comandă                         475 400 050

Batoane inovatoare WOOD OPTICS 3 în 1
3 variante de culoare, granulate, amestecate într-un baton

Pentru un aspect de structură reală; disponibile în două versiuni :

Mix de culori deschise :
12 batoane FORTE de 20 cm
cu 4 batoane din fiecare culoare :
- molid
- nod de molid (op�c)
- larice

Mix de culori deschise / închise :
12 batoane FORTE de 20 cm
cu 2 batoane din fiecare culoare :
- molid
- nod de molid (op�c)
- larice
- stejar deschis
- stejar închis
- nuc

Lacuri de fixare Novoryt
Lacuri transparente acrilice de calitate superioară, cu pulverizare perfect 
uniformă, pentru sigilarea sau finisarea suprafețelor noi sau refacerea 
stratului de lac după reparații.

Cod pt. comandă                         262 626 900

Cod pt. comandă                         262 626 910

Cuțit de rezervă 

Rindea MOUSE pentru finisaj
Ideală pentru îndepărtarea surplusului de material de umplutură la 
refacerea nodurilor cu ceară solidă sau chit, precum și pentru răcirea 
cerii, pentru prevenirea formării de pungi de aer în chit sau ceară

150 ml                                            475 020 630

400 ml                                            475 020 631

Lac de fixare sa�nat, mat 

150 ml                                            475 020 640

400 ml                                            475 020 641

Lac de fixare sa�nat, lucios

150 ml                                            475 020 650

400 ml                                            475 020 651

Lac de fixare mat, dens

150 ml                                            475 020 620

400 ml                                            475 020 621

Lac de fixare mat 

- u�lizare la interior sau exterior
- distanța de pulverizare : 20-30 cm
- uscare, în funcție de grosimea stratului : 1.5 - 3 min
- se poate a�nge după 15 min.

- cuțit din oțel de calitate, care poate fi ascuțit
- formă ergonomică, rotunjită
- cuțitul are o proteție pentru evitarea accidentelor

Accesorii

Accesorii speciale

Cod pt. comandă                         475 020 012

Matriță
pentru batoane FORTE Ø12 mm

Cod pt. comandă                         475 020 020

Aparat electric de modelat 
cu adaptor și cablu de încărcare

Cod pt. comandă                         475 020 013

Bloc mare de răcire

Cod pt. comandă                         475 020 014

Bloc mic de răcire

Cod pt. comandă                         475 020 012

Rașchetă
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   TRATAMENTE CU ULEI / CEARĂ / LUSTRUIRE 

Monodiscul E430 Thermopad

Mașină inovatoare, folosită la aplicarea și impregnarea 
pardoselilor din lemn cu uleiuri naturale.

Suflanta de aer cald integrată
încălzește uleiul la 80°C
pentru a-i reduce vâscozitatea.

Uleiul este as�el mai bine absorbit 
de pardoseală, protejând-o pe o 
durată îndelungată.

 

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V 

Puterea motorului :                                900 W 

Puterea suflantei de aer cald :            2150 W      

Turație :                                                 180 rpm

Lățime de lucru :                                  430 mm

Greutate :                                                   35 Kg

 fără accesorii 

 Accesorii                                             Ø 430 mm 

  Piese de schimb                                Ø 430 mm                                                     

 Tratare cu uleiuri naturale                       

Cod pt. comandă                         112 910 000

Placă pt. discuri de lustruit        112 901 000

Segmente pt. placa de bază : set de 5 buc.

Cod pt. comandă                         112 901 001

Cu lamă de 35 cm                        464 035 000

Cu lamă de 27 cm                        464 027 000

Cu lamă de 20 cm                        464 028 000

Spatulă DUO-FLEX
Cu lamă din inox, pentru
aplicarea de ulei sau ceară.

 

Papuci de protecție pentru 
podea/pantofi
(10 perechi) din material tex�l care nu 
alunecă, u�li la aplicarea de ulei sau 
ceară pe parchet sau podele din lemn.

(vezi și pagina 9 pentru alte informații) 

 

Cod pt. comandă                         119 600 000

Aplicați uleiul

Distribuiți uleiul cu spatula DUO-FLEX

Lustruiți uleiul cu mașina Thermopad 
E 430, la 80°C, folosind un disc (pad) 
din poliester

pentru tratare cu ulei

discuri normale Ø 430, subțiri                    

Cod pt. comandă                         112 807 030

discuri din poliester Ø 430, groase             

Cod pt. comandă                         112 807 026

Discuri (paduri) pentru tratare cu 
ulei / ceară

discuri din pâslă Ø 410                                

Cod pt. comandă                          112 826 000

Discuri (paduri) pentru tratare cu 
ulei / lustruire

microfibră (verde) Ø 430                                

Cod pt. comandă                          112 820 000

Cod pt. comandă                          112 821 000

Discuri (paduri) pentru lustruire -
luciu “oglindă”

lână de oaie Ø 410  

Pentru discuri Ø 330, pt. Floorboy vezi pag. 

17 +163

 Accesorii

 Placă Velcro 

Cod pt. comandă                         112 933 100

 Perie pentru lustruit 

Cod pt. comandă                         112 933 200

 Perie pentru spălat

Cod pt. comandă                         112 933 300

Monodiscul FLOORBOY
cu rotație excentrică

Mașină recomandată în special pentru uz domes�c, la curățarea și întreținerea 
pardoselilor din lemn, pentru tratare cu ceară și lustruire.

Mașina, ușoară și adaptabilă, poate fi folosită și pentru pardoseli din piatră, 
linoleum sau alte suprafețe dure.

 

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V 

Motor cu inducție

Turație :                                                 150 rpm

Lățime de lucru :                                  300 mm

Lungimea cablului :                                     6 m

Greutate :                                               13,9 Kg

 Se livrează cu placă Velcro 

Cod pt. comandă                         112 933 000
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Flacon de 1 l                                  491 561 000

Flacon de 1 l                                  491 563 000

Cod pt. comandă                          491 526 000

Bidon de 5 l                                    491 562 000

Bidon de 5 l                                    491 563 100

Curățarea și întreținerea parchetului
tratat cu ulei sau ceară

Flacon de 1 l                                  491 510 000

Bidon de 5 l                                    491 511 000

NATURAL, Săpun din uleiuri vegetale

Săpun de uz general fabricat din uleiuri vegetale cu 

acțiune delicată.

Înlocuiește detergenții convenționali.

Pentru orice �p de suprafață : lemn, plută, PVC, 

mochete, piatră etc.

Poate fi folosit și ca un excelent săpun pentru mâini.

NATURAL, Concentrat pt. curățat
Pentru aproape orice suprafață: lemn, plută, piatră, clinker, mozaic, gresie, faianță PVC etc, la interior sau 

exterior.

Recomandat și pentru mobilier din lemn, pergole sau lambriuri din lemn.

NATURAL, Detergent special
Pentru suprafețe tratate cu ulei sau ceară, curățate frecvent, ca și pentru mobilier (ex. : lemn, plută, piatră, 

clinker)

Murdăria e dizolvată și înlăturată delicat, iar suprafețele sunt lustruite și împrospătate de uleiurile naturale.

NATURAL 
SET DE CURĂŢAT

Flacon de 1 l                                  491 408 000

NATURAL, diluant natural pentru uleiuri

Facilitează penetrarea uleiurilor și rășinilor în suprafețe.

După uscarea primului strat, suprafața reține solventul,

lăsând doar să se degaje un miros de uleiuri esențiale.

NATURAL, Ceară lichidă

Pentru suprafețele tratate cu ulei sau ceară, dar și pentru plută, teracotă, 

piatră sau ardezie. Împrospătează suprafețele tratate cu ulei sau ceară 

după curățare.

cu�e de 0,25 l                               491 527 000

cu�e de 0,75 l                               491 528 000

cu�e de 2,5 l                                 491 529 000

NATURAL, Ulei pentru întreținere 

Pentru întreținerea suprafețelor din lemn, ca: podele, blaturi 

de bucătărie, blaturi de masă, suprafețe din piatră sau plută.

Sporește luciul suprafețelor tratate, le face 

mai puțin permeabile la apă și mai aderente.

cu�e de 0,25 l                               491 540 000

cu�e de 0,75 l                               491 541 000

cu�e de 2,5 l                                 491 542 000

Conține :

1 flacon de ceară lichidă, de 0,1 l

1 buc. pâslă abrazivă

1 buc.lavetă pt. lustruit

1 manual de întreținere 

 Ulei natural pt. tratament la cald        incolor

Ulei natural, pt. tratament la cald, 
cu blocare UV

Uleiurile naturale, pătrund adânc 
în fibra lemnului. 

Aplicați uleiul cu spatula 
DUO-FLEX, apoi lustruiți-l la 
cald cu mașina Thermopad 
E 430

cu�e de 0,75 l                               491 295 000

cu�e de 0,75 l                               491 295 100

cu�e de 2,5 l                                 491 296 000

cu�e de 2,5 l                                 491 296 100

cu�e de 10 l                                  491 297 000

cu�e de 10 l                                  491 297 100

Ulei Naturalpentru tratament la cald
Îmbogățete frumusețea naturală 
a lemnului, parchetului, 
linoleumului sau plutei, făcând 
pardoselile extrem de durabile.

 
 Ulei natural                                    incolor

 Ulei natural                                     alb

cu�e de 0,75 l                               491 280 000

cu�e de 0,75 l                               491 285 000

cu�e de 2,5 l                                 491 281 000

cu�e de 2,5 l                                 491 286 000

Ulei Natural pt. tratament la rece

 

Compoziție similară cu cea a uleiului 
pentru tratament la cald; se aplică
folosind o perie, un burete sau
o rolă. Se recomandă pentru
tratarea treptelor și a plintelor.

Ulei recomandat pentru trepte, 
plinte și alte finisaje de detaliu.

Uleiuri pigmentate sunt 
disponibile la cerere !
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   ETANȘARE 

GAP-FILL Pensulă pentru lăcuit

Spatulă din cauciuc

Rolă din velur

Rolă Pacific

Rolă specială din Nylon

Rolă specială din Moltopren

Pensulă pentru lăcuit

Produs de etanșare pe bază de acrilic, fără solvenți și silicon,
cu putere mare de lipire și rezistent la apă.

Etanșează îmbinări sau crăpături în podele de lemn, plăci laminate, 
tocuri, plinte. Poate fi șlefuit sau lăcuit la 24 de ore după aplicare.

Caracteris�ci :
- elas�c
- fără solvenți
- cu uscare rapidă
- poate fi șlefuit și
  lăcuit

GAP-FILL

cartușe de 310 ml.

(pachet de 12 cartușe)

disponibil în 11 culori

Systainer cu suport

pentru 22 de cartușeGAP-FILL

(fără cartușe)

Vă rugăm să solicitați o cartelă de mostre

Arțar                                               499 016 000

Frasin / Pin                                    499 016 100

Stejar deschis                               499 016 200

Stejar închis                                  499 016 300

Fag deschis                                    499 016 400

Fag închis                                       499 016 500

Lemn exo�c închis                       499 016 700

Nuc                                                  499 016 800

Merbau                                          499 016 900

Mahon                                           499 016 650 Cod pt. comandă                         499 001 040

Cod pt. comandă                         788 030 000

Cod pt. comandă                         788 030 020

cu mâner
lungimea firului : 62 mm

lățime : 25 cm
pentru lacuri groase sau pe bază de 
solvenți

lățime : 25 cm
pentru aplicat latex sau emulsii pe 
suprafețe netede

lățime : 25 cm
pentru poliesteri, adezivi, pelicule 
bituminoase, pardoseli rezistente 
la acizi

lățime : 25 cm
pentru vopsele și lacuri subțiri, cu 
conținut scăzut de solvenți, rășini 
sinte�ce, vopsele acrilice, lazuri, 
vopsele colorate, grunduri

lățime : 25 cm
pentru role de lăcuit, role din mohair, 
role Pacific, alte role fără mâner

Mâner

Mâner telescopic din aluminiu

100 - 200 cm
cu manșon din cauciuc moale

Cod pt. comandă                         171 816 000

Cod pt. comandă                         464 034 000

Fără mâner                                    464 037 000

Fără mâner                                    464 036 000

Fără mâner                                    464 023 000

Fără mâner                                    464 021 000

Lățime : 25 cm                              464 011 000

Lățime : 20 cm                              464 010 000

Lățime : 30 x 2,5 cm                     464 008 000

Lățime : 22 x 2,5 cm                     464 007 000

Lățime : 11 cm                              464 006 000

Lățime : 8    cm                              464 005 000

Aplicator
Pentru  o aplicare economică și uniformă 
a produselor de finisaj sau întreținere

Aplicator cu mâner telescopic și 
lavetă tex�lă

Lavetă tex�lă
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   MAȘINI DE FESTONAT 

Mașina de festonat de generație nouă; funcționează  
pe principiul cusăturii de surfilare (overlock).

Accesorii opționale

CARACTERISTICI PRINCIPALE :

Mașină de uz general, folosită pentru 

mochete, preșuri și plinte din mochetă 

Folosind tehnologie de ul�mă oră, 

mașina oferă comerciantului specializat 

din domeniul mochetelor și covoarelor 

posibilitatea de a crea produse 

atrăgătoare, dar și pe aceea de a oferi 

servicii rapide de festonare.

Capabilitatea Miniket 2000 de a festona 

chiar și mochete înalte pe suport 

combinat din latex și iută e fără rival. 

Resturile de mochetă pot fi transformate 

rapid și eficient în seturi de baie sau 

preșuri de intrare, covoare sau plinte.

Varianta Standard
- control electronic al vitezei
- contor de material
- lampă de lucru
- poate funcționa pe masă sau pe podea

Se livrează cu :

- cu�e de transport

- trusă de scule

- ghidaj pentru banda de festonat

  (fără masă de lucru)

Masă de lucru

- cu pedală pentru reglarea presiunii

- opțional : pedală pentru reglarea 

   vitezei  (mai jos)

Cod pt. comandă                          658 000 000

Cod pt. comandă                          658 100 000

Pedală cu cablu și mufă

pentru reglarea vitezei

Cod pt. comandă                          658 201 000

Mâner prelungitor

Cod pt. comandă                          658 000 290

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                                300 W

Viteză de lucru :                                   200 m/h

Greutate :                                                   15 Kg

Greutate cu cu�e :                                    29 Kg

    

Mașinile originale
MINIKET 2000
au sigiliul Janser

Piese pentru Miniket 2

Piese de schimb

Cod pt. comandă                          658 400 400

Ac pentru mochete cu suport tare

Cod pt. comandă                          658 010 010

Ac 

Cod pt. comandă                          658 400 010

Ghidaj pentru fire (pereche)

Cod pt. comandă                          658 000 040

Ghidaj pentru fire 

Cod pt. comandă                          658 400 301

Ulei pentru mecanisme Janser
doză 0,5 l

Cod pt. comandă                          658 000 999

Lubrifiant HHS 2000
tub spray 150ml transparent

pentru festonarea direct pe podea 

a pieselor de dimensiuni mari
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   MAȘINI DE FESTONAT DE UZ INDUSTRIAL

Mașinile MAXIKET sunt proiectate pentru un regim intens de
u�lizare, de �p industrial.

Sunt des�nate producătorilor de mochete, vânzătorilor en-gros sau atelierelor de festonat.

Datorită sistemului de lubrifiere integrat, mașinile pot lucra neîntrerupt.

Mașină industrială Maxiket ECONOMY

Mașină industrială pentru u�lizare intensă Maxiket high-speed

Masă cu pernă de aer 

Piese de schimb 

Accesorii opționale 

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Viteză de lucru :                                 450 m / h

Pas reglabil

Sistem electromagne�c de acționare a 

pedalei de reglare a presiunii

    

Alimentare :                             230 V sau 380 V

Viteză de lucru :                       max. 700 m / h

Pas reglabil

    

Se livrează cu :

- masă lucru

- motor de antrenare

  pentru produse

Se livrează cu :

- masă lucru

- motor de antrenare

Versiune specială

Cu sistem pneuma�c de acționare a 

pedalei de reglare a presiunii 

(ex. : folosit în industria auto, la 

fabricarea preșurilor) 

Vă rugăm să ne contactați pentru a obține

cotații pentru elementele auxiliare.

CONFIGURAŢIE STANDARD

ELEMENT DE BAZĂ

ELEMENT AUXILIAR

Cod pt. comandă                          658 900 000

Cod pt. comandă                          658 581 000

Cod pt. comandă                          658 581 100

Cod pt. comandă                          658 581 200

380 V                                               658 500 000

380 V                                               658 511 000230 V                                               658 501 000

Dotată cu trei ven�latoare puternice, care pot genera un debit de 1500 m³/h, 
cu reglaj electronic până la 250 m³/h

Masa are suprafața extrem de netedă și decupaj pentru mașina Maxiket.
Are înălțime reglabilă între 86 și 95 cm.

Poate fi ex�nsă folosind unul sau mai multe elemente modulare.

Element auxiliar

l x L = 2,5 x 1,5 m

Element auxiliar

l X L = 2,5 x 1,5 m

Element de bază

l x L = 2,5 x 2,0 m

cu un element de bază, cu decupaj 

pentru Maxiket și 2 elemente auxiliare.

Lungime x lățime : 5,0 x 2,5 m

  lățime x Lungime : 2,5 x 2 m

  cu decupaj pentru Maxiket 

   lățime x Lungime : 2,5 x 1,5 m

Cod pt. comandă                          658 500 002

Cod pt. comandă                          658 500 200

Cod pt. comandă                          658 500 920

Ghidaj pentru banda de festonat

Contor de material

Kit de alimentare cu ață

Cod pt. comandă                          658 500 100

Ulei Maxiket 
Flacon de 0,5 l

Cod pt. comandă                          658 500 003

Cod pt. comandă                          658 500 004

Cod pt. comandă                          658 500 016

Ghidaj pentru fire

Ac de schimb, 230

Ac special 230 cu cap piramidal pentru 
produse cu suport tare

Nu există versiune alimentată la 380 V
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   FIRE, AŢĂ, BANDĂ DE FESTONAT / BANDĂ PENTRU ÎNNĂDIT 

pentru mașinile 

Miniket 2000, Maxiket și

alte mașini 

Fir industrial

Ață de festonat

Bandă de festonat Bandă sinte�că 
de festonat

Fir industrial, de grad B pentru festonat

Ață de festonat
amestec de bumbac / poliester
grad 3, 25 Nm

Fir de nylon
nylon, transparent, 850 Den

Bobină mare (250 g)

Pentru Miniket 2000

Bobină Jumbo (695 g)

Pentru Maxiket și alte mașini industriale

Carcasă pentru derulat bobine Jumbo

cu placă de bază

din poliamidă răsucită, disponibil
în bobine de 1 Kg

Fir rezistent pentru mașinile 

Miniket 2000, Maxiket și

alte mașini de uz industrial

cca 2500 m / bobină

gamă de9 culori

Cod pt. comandă                           658 600 . . .

Culoarea 81 - Alb                          658 681 000

Culoarea 82 - Gri                          658 682 000

Culoarea 83 - Antracit                 658 683 000

Culoarea 84 - Bej                          658 684 000

Culoarea 85 - Maro deschis        658 685 000

Culoarea 80 - Maro închis          658 680 000

Culoarea 86 - Galben                   658 686 000

Culoarea 87 - Roșu                       658 687 000

Culoarea 88 - Verde                     658 688 000

Culoarea 89 - Albastru                658 689 000

Culoarea 79 - Negru                     658 679 000

Albastru                                          658 813 000

Negru                                              658 810 000

Gri                                                   658 807 000

Roșu                                                658 806 000

Verde                                              658 805 000

Maro închis                                    658 804 000

Maro deschis                                 658 803 000

Bej                                                   658 802 000

Alb                                                   658 801 000

Culoarea 81 - Alb                          658 781 000

Culoarea 82 - Gri                          658 782 000

Culoarea 83 - Antracit                 658 783 000

Culoarea 84 - Bej                          658 784 000

Culoarea 85 - Maro deschis        658 785 000

Culoarea 80 - Maro închis          658 780 000

Culoarea 86 - Galben                   658 786 000

Culoarea 87 - Roșu                       658 787 000

Culoarea 88 - Verde                     658 788 000

Culoarea 89 - Albastru                658 789 000

Culoarea 79 - Negru                     658 779 000

Culoarea 181 - Alb simplu           658 618 100

Culoarea 182 - Gri deschis          658 618 200

Culoarea 183 - Antracit               658 618 300

Culoarea 179 - Negru                   658 617 900

Culoarea 184 - Bej                         658 618 400

Culoarea 185 - Maro                    658 618 500

Culoarea 180 - Maro închis         658 600 180

Culoarea 186 - Galben                 658 618 600

Culoarea 187 - Roșu                     658 618 700

Culoarea 188 - Verde                   658 618 800

Culoarea 189 - Albastru               658 618 900

pentru mașinile 

Miniket 2000, Maxiket și

alte mașini industriale

țesătură din Perlonțesătură din bumbac

role de cca 100 m de bandă

gamă de 

11 culori

gamă de 

11 culori

role de cca 100 m de bandă

16 mm lățime, pentru

mochete normale

16 mm lățime, pentru

mochete normale

20 mm lățime, pentru

mochete groase

Cod pt. comandă                          658 809 000

Cod pt. comandă                          658 808 000

Cod pt. comandă                          658 808 100
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   BENZI ADEZIVE DE CONTACT

Jantac Super 35 640 006 000

Jantac Super 35 640 035 000

Jantac Power 45 640 009 000

Jantac Power 45 640 010 000

Jantac 

Jantac Super 35

hâr�e impregnată cu silicon

separator din
hâr�e cu silicon

adeziv acrilic

adeziv acrilic

rețea din fibre de poliester

Jantac este o bandă dublu-adezivă acrilică.

Adezivul acrilic pur are proprietăți elas�ce permanente,nu se 
usucă și nu devine casant.

Banda Jantac se folosește la lipirea plintelor din mochetă 
sau a altor materiale care nu pot fi lipite cu adeziv de transfer. 

Montarea plintelor

Adezivii semiuscați se folosesc pe scară largă la instalarea de pardoseli. 
Nu necesită ven�larea camerelor și nu necesită �mp de priză sau de uscare.

 

Montarea plintelor din mochetă 
cu Jantac

Bandă Jantex
pentru fixarea bucăților de
mochetă înainte de înnădire

Bandă pe suport de vâscoză
pentru întărirea marginii mochetei 
înainte de surfilare (festonare)

Montarea plintelor din PFL 
cu Jantac Super 35

plintă din mochetă plintă din PFL

Lățime : 50 mm
Rolă de 50 m

Role de 50 m Role de 100 m Pachete mici
Role de 50 m

Lățimi disponibile : 

Jantac 25 - 25 mm lățime
Jantac 40 - 40 mm lățime
Jantac 45 - 45 mm lățime
Jantac 50 - 50 mm lățime
Jantac 55 - 55  mm lățime
Jantac 60 - 60 mm lățime
Jantac 70 - 70 mm lățime
Jantac 85 - 85 mm lățime
Jantac Super  35 - 35 mm lățime
Jantac power 45 - 45 mm lățime

Jantac Power 45
pentru produse pe suport de pâslă,
pentru lipire pe suprafețe 
neregulate sau cu asperități 
(ex.: tencuială structurată)
Rolă de 33 m

Jantac Super 35
pentru lipirea plintelor din PVC,
PFL, MDF
Rolă de 50 m

Lățime : 19 mm
Rolă de 50 m

Cod pt. comandă                          640 020 000

Cod pt. comandă                          658 700 100Cod pt. comandă                          640 030 000

Derulator de masă pentru Jantex

Jantac 25                                        640 000 500

pachet de 48 role        

Jantac 25                                        640 000 700

pachet de 24 role        

Jantac 25                                        640 000 550

pachet de 8 role        

Jantac 40                                        640 001 000

pachet de 32 role        

Jantac 40                                        640 001 100

pachet de 16 role        

Jantac 40                                        640 040 000

pachet de 8 role        

Jantac 45                                        640 002 000

pachet de 28 role        

Jantac 45                                        640 002 100

pachet de 14 role        

Jantac 45                                        640 045 000

pachet de 7 role        

Jantac 50                                        640 003 000

pachet de 24 role        

Jantac 50                                        640 003 100

pachet de 12 role        

Jantac 50                                        640 050 000

pachet de 6 role        

Jantac 55                                        640 004 000

pachet de 24 role        

Jantac 55                                        640 004 100

pachet de 12 role        

Jantac 55                                        640 055 000

pachet de 6 role        

Jantac 60                                        640 004 300

pachet de 20 role        

Jantac 60                                        640 004 400

pachet de 10 role        

Jantac 85                                        640 085 000

pachet de 3 role        

Jantac 70                                        640 004 600

pachet de 16 role        

Jantac 85                                        640 005 000

pachet de 12 role        

pachet de 16 role

pachet de 28 role

pachet mic de 4 role

pachet mic, de 7 role
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TĂIERE ȘI FESTONARE

   LIPIREA PLINTELOR DIN MOCHETĂ 

Aplicator de bandă JANTAC

Aplicator manual de bandă adezivă de contact

Aplicator automat de bandă adezivă 

Dispozi�v de rulat benzi

pentru aplicarea de benzi adezive
JANTAC direct pe perete

- poate fi folosit pentru bandă de diverse lățimi
- se poate folosi cu mâna stângă sau cu cea 
   dreaptă, prin inversarea mânerului

dispozi�v rapid și prac�c pentru aplicarea de benzi 
adezive pe plinte din mochetă late de până la 100 mm 

Rola de bandă adezivă JANTAC se 
instalează pe dispozi�v, apoi plinta 
se introduce și se trage manual. 
Banda adezivă va fi aplicată as�el 
pe spatele plintei.

Aplicator electric de benzi adezive

JANTAC pe plinte din mochetă pentru

benzi de 50 sau 100 m 

Cu alimentare la 230 sau 110 V, putere

de 70 W, presiune și viteză reglabile

Pentru rularea plintelor din mochetă 

după festonare și aplicarea de bandă

adezivă. Putere : 70 W; viteză reglabilă

Accesorii opționale

Regulator REM 1500

Pentru sincronizarea vitezei dispozi�vului de 

rulat benzi la u�lizarea împreună cu Maxiket

și aplicatorul automat de benzi adezive.

Cod pt. comandă                          659 908 000

Cod pt. comandă                          659 906 000

Tip 2, pentru u�lizare cu Miniket 2000

Tip 1, pentru u�lizare cu Maxiket

230 V                                               656 901 000

230 V                                               658 503 000

230 V                                               658 505 000

230 V                                               656 900 000
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TĂIERE ȘI FESTONARE

   LIPIREA PLINTELOR DIN MOCHETĂ 

Adeziv TKL

lipește rapid și sigur plinte din mochetă, PVC, 
PFL sau MDF, profile de montaj pentru plinte, 
lemn, polis�ren, plută etc.

U�lizare :

- se aplică folosind un pistol profesional

- poate fi aplicat direct pe suprafață

- se trasează 1,2 sau mai multe cordoane
  în funcție de înălțimea plintei

- se poate corecta în �mpul aplicării

- adezivul nu curge și nu picură; poate
  fi spălat cu apă, cât �mp e umed

- se pot trasa simultan 2 cordoane
  folosind duza dublă

- adezivul e transparent și inodor

Pistoale pentru cartușe de adeziv

Pistol cu baterii Acculight 400
Versiune profesională cu acumulator Li-Ion de 7,4 V
Compa�bil și cu So� Packs de 300/400 ml

- LED integrat pentru lucrul în
  zone slab luminate
- greutate redusă : 1,4Kg
- sistem fără pierderi
- viteză de aplicare reglabilă
- dotat cu siguranță împotriva
  declanșării neintenționate

Se livrează cu cu�e pentru transport,

acumulator Li-ion și încărcător

Cod pt. comandă                          334 540 000

Cod pt. comandă                          334 540 100

Cod pt. comandă                          334 540 200

Cod pt. comandă                          334 511 000

Cod pt. comandă                          640 092 000

1 buc.                                              640 090 000

Pachet de 20 buc.                         640 091 000

Cod pt. comandă                          334 510 000

Cod pt. comandă                          640 090 100

Cod pt. comandă                          640 090 110

Cod pt. comandă                          334 515 020

Cod pt. comandă                          334 515 010

Încărcător pentru Acculight 400

fără adaptor din aluminiu

fără adaptor din aluminiu

Duză dublă din aluminiu

Duză din plas�c

pentru cartușe de adeziv

Cartușe de 310 ml
cu duză din plas�c

Display comercial cu 24 de cartușe 

Lipirea plintelor :

aplicați două cordoane de adeziv cu duza dublă, apoi presați

Lipirea profilelor pentru plinte :

1. aplicați două cordoane de adeziv cu duza dublă

2. aplicați profilul și presați -l

3. aplicați un cordon de adeziv pe profil

4. introduceți plinta și presaț-o pe profil

Duză din plas�c

pentru doze din folie

(se montează cu inel de etanșare)

fără duze din plas�c

fără duze din plas�c

Acumulator Li-ion  pentru Acculight 400

Pistol pentru cartușe de adeziv
versiune profesională 

Pistol pentru cartușe de adeziv
 

Accesorii

Inel de etanșare
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TĂIERE ȘI FESTONARE

   CUTTERE PENTRU BENZI 

Cu�er electric circular FORMAT 2
Ușor și puternic, cu�erul 

mul�funcțional pentru pardoseli 

tex�le taie produse cu grosimi de

până la 15 mm.

Cu�er pentru benzi MINISCHNITT Tip 150
Pentru tăierea precisă a benzilor de mochetă

- capacitate și acuratețe mare de tăiere  

- manevrare simplă și comodă

- precizie milimetrică a tăierii

- sistem integrat de ascuțire a lamelor

- niciun pericol de accidentare

- mașină silențioasă și robustă

- dotată cu mâner de transport :

  ușor de deplasat în șan�er

Cu�er rota�v cordless, EC-360
Taie majoritatea materialelor ca :

mochete, linoleum, underlay 

sau tex�le grele

Mașina are un cap revolver prevăzut 

cu 3 arbori, fiecare cu câte 4 lame. 

 (model patentat)

Reglarea lățimii de tăiere se face în

câteva secunde, fără unelte. 

În configurația standard, lamele sunt 

reglate la distanțe de 60, 70, respec�v 

80 mm (pe fiecare arbore)

Arborele inferior e gradat cu diviziuni 

de 5 mm

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                165 W (0,25 cp)

Lamă :                                                   Ø 60 mm

Adâncimea maximă de tăiere :            15 mm 

Greutate :                                                 1,1 Kg

    

Alimentare :                             230 V sau 120 V

Puterea motorului :                250 W (0,30 cp)

Lățime max. a benzii :                         150 mm 

Greutate :                                                   17 Kg

    

Alimentare :                                               380 V

Puterea motorului :                370 W (0,50 cp)

Greutate :                                                   79 Kg

    

cu cu�e pentru transport,
fără accesorii

cu lamă 

Accesorii  

Piese de schimb

Piese de schimb

fără cu�e pentru transport,
fără accesorii

Accesorii

pentru cu�erul Format 2

și pentru cu�erul circular cordless

Dispozi�v pentru margini
pentru tăierea precisă a marginilor
mochetei, de-a lungul peretelui

Dispozi�v pentru benzi
pentru benzi /  plinte late de
10 - 100 mm

Ghidaj
pentru profil USF
(vezi pag. 163)

Cod pt. comandă                          856 100 000

Cod pt. comandă                          856 100 006

Contor de material                       856 400 200

Lamă                                                856 400 001

Lamă HSS cu 10 segmente         856 100 004

Cu�e pentru transport                856 301 000

Contralamă                                    856 100 106

Talpă de ghidaj și contralamă    

Cod pt. comandă                          856 100 100

Cod pt. comandă                          856 100 202

Cod pt. comandă                          856 100 003

Cod pt. comandă                          856 100 001

- taie fără efort

- disponibil în orice moment

- lame ușor de schimbat

- dispozi�v de ascuțire integrat

- lamă din inox cu 10 segmente cu

   carburi, pentru tăiere precisă

- accesorii ușor de atașat / detașat

Se livrează cu o lamă (montată),
acumulator și încărcător

Piese de schimb / accesorii

Pentru alte cu�ere, vezi pag. 71

Lame de schimb pentru cu�erele circulare
856 100 000 și 856 140 000

Cod pt. comandă                          856 140 000

Încărcător rapid                            856 140 150

Lamă HSS cu 10 segmente         856 100 004

Lamă circulară pentru tex�le     856 100 005

Acumulator, 9,6 V                         856 140 100

DATE TEHNICE :

Alimentare pt încărcător  :                      230 V

Puterea motorului :                  750 W (1,0 cp)

Lamă :                                                   Ø 60 mm

Greutate :                                               1,15 Kg

Baterie NiCd :                                             9,6 V

Durata de viață a bateriei :   300 - 500 cicluri

Autonomie, cu bateria complet încărcată :

Tex�le :                                            250 - 300 m

PVC :                                                150 - 200 m

Mochetă (13 mm)                         100 - 120 m

Adâncimea maximă de tăiere :            

Mochetă :                                                 13 mm

PVC, Linoleum :                                      4,8 mm

Burete :                                                  14,5 mm

Cauciuc :                                                  4,8 mm

Piele :                                                       4,8 mm

Carton :                                                    4,8 mm

Plută :                                                          4 mm

Tex�le :                                               10 straturi 

    

230 V                                               856 400 000

380 V                                               856 570 000

120 V                                               856 400 800

Mașină de tăiat benzi M312

Cod pt. comandă                          856 570 005

Pentru SSM 500, Ø 200 mm       856 500 003

Pentru SSM 500/5, Ø 150 mm   856 550 200

Oțel                                                  856 570 100

Oțel                                                  856 570 004

Oțel HSS                                         856 570 200

Lamă de schimb

Ø 105 mm, oțel HSS, fără flanșă               

Lame de schimb pentru modelele anterioare

               

Lamă zimțată

pentru mochete pe suport tare, fără flanșă               

Flanșă pentru lame
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CURĂŢAREA PARDOSELILOR

   ASPIRATOARE PENTRU ÎNTREŢINEREA ZILNICĂ A PARDOSELILOR TEXTILE

Aspirator ST 7

Model economic, entry-level, pentru curățarea zilnicăa a 

pardoselilor tex�le, dar și a celor dure

- extrem de silențios : doar 59 dB(A) poate fi folosit chiar și în 

  �mpul orelor de program

- cu un design compact, o greutate de doar 4.8 Kg și locașuri 

  de fixare a duzelor și accesoriilor, ST 7 este ușor de transportat 

  și de depozitat, nu doar în vehicule

- eficient și usor de manevrat datorită butonului on-off acționat 

  cu piciorul și accesoriilor fixate în partea posterioară a 

  aspiratorului

suport pentru cabluri, duze, furtunuri;
poate fi atașat la aspiratoarele ST 7 și ST 11

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                                230V
Puterea motorului :                  1250 W (1.6cp)
Lățime de lucru :                                    270mm
Sac tex�l de aspirare :                    Clasa M, 7 l
Presiune nega�vă :                             290 mbar
Debit de aer :                                              60 l/s
Dimensiuni  (l x L x H) :    350 x 280 x 400 mm
Greutate :                                                   4,8 Kg
Lungimea cablului :                                    10 m

Alimentare :                                                230V
Puterea motorului :                  1250 W (1.6cp)
Lățime de lucru :                                    270mm
Sac tex�l de aspirare :                  Clasa M, 11 l
Presiune nega�vă :                             290 mbar
Debit de aer :                                              60 l/s
Dimensiuni  (l x L x H) :    390 x 300 x 410 mm
Greutate :                                                   6,7 Kg
Lungimea cablului :                                    12 m

Se livrează cu : furtun de aspirare, tub de 
aspirare, tub de mână, talpă mul�funcțională 
de 275 mm, duză pentru tapițerie, duză 
pentru spații înguste

Se livrează cu : furtun de aspirare, tub de 
aspirare, tub de mână, talpă mul�funcțională 
de 275 mm, duză pentru tapițerie, duză 
pentru spații înguste

Mod. 361 se livrează cu : furtun de aspirare și  

duză pentru spații înguste

Mod. 461 se livrează cu : furtun de aspirare și  

duză pentru spații înguste

Cod pt. comandă                          781 903 000

Cod pt. comandă                          781 904 000

Cod pt. comandă                          781 362 000

Cod pt. comandă                          781 462 000

Pachet de 20 buc.                         781 903 001

Pachet de 10 buc.                         781 360 150

Pachet de 20 buc.                         781 904 001

Accesorii
Sac tex�l de filtrare pt ST 7 (Bioneem)

Accesorii

Saci de hâr�e

Accesorii
Sac tex�l de filtrare pt ST 11 (Bioneem)

Dezvoltat exclusiv pentru Columbus

BioNEEM este un ingredient natural cu 
proprietăți an�bacteriene care se mențin 
pe toată durata de viață a aparatului. 
BioNEEM este o barieră invizibilă care 
reține excrementele acarienilor, precum 
și alți alergeni microscopici în interiorul 
sacului, as�el încât să asigure igiena aerului 
evacuat. Sacii sunt ușor de conectat și de 
deconectat după umplere, asigurându-se 
as�el și îndepărtarea lor în condiții igienice. 
Sacii de filtrare BioNEEM care echipează 
aspiratoarele ST7 și ST11 respectă normele 
CEE.

Aspirator ST 11

Model mul�funcțional cu un design compact, dotat cu un sac 

de filtrare din pâslă, de 11 litri, pentru u�lizare profesională 

pe suprafețe dure sau tex�le.

- compact și manevrabil

- debitul de aer poate fi controlat  silențios, cu ajutorul  

  variatorului liniar situat pe carcasă

- poate fi pornit și oprit cu ușurință cu ajutorul butonului 

  de dimensiuni mari acționat cu piciorul

- accesoriile sunt depozitate la îndemână, în partea din 

  spate a aparatului

- coșul filtrului și filtrul de aer evacuat sunt lavabile

Alimentare :                                                230V
Puterea motorului :                 1300 W (1.7cp)
Presiune nega�vă :                             230 mbar
Turația periei :                                      3300rpm 
Debit de aer :                                             52 l/s
Dimensiuni, model 361 (l x L x h) :     
260 x 360 x 1250mm
Dimensiuni, model 461 (l x L x h) :     
260 x 460 x 1250mm
Greutate :                                                  7.9 kg
Lungimea cablului :                                    12m

DATE TEHNICE :

Aspiratoare ver�cale 
�p perie, Model 361 eco 
și Model 461 eco

Aceste aspiratoare ver�cale �p perie 

pot fi u�lizate într-o mul�tudine de spații.

Sunt ideale pentru curățarea și aspirarea 

pardoselilor tex�le, dar și pentru aspirarea 

altor suprafețe.

Componentele fiabile, alese și testate 

cu grijă, le asigură un nivel înalt și  

constant de performanță și o durată de 

exploatare îndelungată.

Se folosesc fără efort chiar și în spații mari, 

datorită greutății reduse și lățimii mari de lucru.
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ASPIRATOARE PENTRU ÎNTREŢINEREA ZILNICĂ A PARDOSELILOR TEXTILE

Accesorii opționale

Spraying Extraction

Accesorii

Injecție/extracție
-metodă eficientă, dar și prietenoasă cu mediul

Tehnologia de injecție/extracție protejează mediul 
prin can�tatea redusă de agenți de curățare u�lizați.

Efectul de curățare se produce în principal datorita presiunii apei. 
Agentul de curățare e u�lizat doar în finalul procesului și pentru
întreținerea generală a suprafeței.

Accesoriile speciale permit curățarea pereților dar și a tapițeriilor.

Aspirator cu șamponare 
TW 300 S

Aspirator cu șamponare SX 44

Pentru curățarea mochetelor 
(covoarelor)
Prevăzut cu 4 roți orientabile

Poate fi folosit și  pentru pereți 
sau  tapițerie

Alimentare :                              230V sau 120 V

Puterea motorului :                 1000 W (1.4cp)

Volumul rezervoarelor  :                 7.5 l fiecare

(pentru apa proaspătă și  pentru apă uzată)

Lățime de lucru :                                    260mm

Greutate :                                                  9.5 kg

DATE TEHNICE :

DATE TEHNICE :

Se livrează  cu furtun de injec  + extracție de ție

3 m, două tuburi de extensie din oțel cromat  

și perie pentru mochetă

230 V                                               787 910 000

Perie din plas�c pt. tapițerie      787 910 500

Perie din aluminiu pt. tapițerie  787 935 600

Mașină puternică de injecție/extracție, ușor de transportat, 

dotată cu rezervor de apă curată de 14 l

Pentru rezultate convingatoare în spații de birouri 

Alimentare :                                                 230V

Puterea motorului :                  1570 W (2.1cp)

Lungimea cablului  :                                         10m

Volumul rezervorului de apă curată :         14 l 

Presiune de pulverizare :                           4 bar

Lățime de lucru :                                    260 mm

Dimensiuni (l x L x h) :      300 x 420 x 530 mm

Greutate :                                                    12 kg

Dispozi�v mul�funcțional cu 

lamelă din cauciuc 

pentru extragerea apei la u�lizarea 

pe pardoseli dure

Se livrează cu tub de  + extracție injecție

de 3 m, tub flexibil de 2,5 m, adaptor și 

talpă pentru pardoseli, cablu electric de 

10 m.

Cod pt. comandă                          787 620 000 Cod pt. comandă                          787 620 100

Cod pt. comandă                          787 620 120

Cod pt. comandă                          787 620 130

Perie pentru tapițerie (plas�c)

versiune standard pentru tapițerie, 

scări, colțuri etc.

Perie pentru tapițerie (aluminiu)

versiune de calitate superioară pentru 

tapițerie, scări, colțuri etc.

La solicitarea dumneavoastră, putem să vă 

oferim mașini cu injecție/extracție pentru 

suprafețe mari.



pentru înlăturarea murdăriei persistente
pentru înlăturarea murdăriei persistente
pentru curățare ocazională sau periodică
pentru curățare
pentru curățare periodică 
pentru tratare cu ulei
pentru lustruirea PVC, lino, sau tratare cu ulei 
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   CURĂŢAREA PARDOSELILOR DURE

Monodiscuri Columbus
Modelele 135 SH și 145 SH
pentru curățarea pardoselilor de diferite �puri

Model 135 SH

fără rezervor și perie pentru șamponare

Model 145 SH

fără rezervor și perie pentru șamponare

Cod pt. comandă                          112 455 000

Cod pt. comandă                          112 560 000

pt. modelele 135 / 145 / 155     783 000 010

Rezervor, 12 l

Placă suport pentru discuri de șlefuit

Accesorii pentru Columbus 135 SH și 145 SH

pentru fixarea discurilor de curățat

Placă cu velcro pt. modelele 135 / 145 / 155

Placă cu velcro 

(versiune anterioară)

Disc NEGRU
Disc MARO 
Disc VERDE
Disc ALBASTRU
Disc ROSU 
Disc BEJ
Disc ALB  

Discuri (pad-uri) din poliester Ø 410 (groase)

Discuri (pad-uri)normale Ø 410 (subțiri)

negru                                               783 000 360

maro                                               783 000  370

verde                                               783 000 350

albastru                                          783 000 380

roșu                                                 783 000 390

alb                                                    783 000 400

negru special                                783  000 013

negru                                             783  000 015

maro                                             783  000  017

verde                                            783  000  016

bej                                                 783  000  019

alb                                                 783  000  018

LA UTILIZAREA PRODUSELOR DE ÎNTREŢINERE SE RECOMANDĂ SĂ FACETI ÎNCERCĂRI ÎN ZONE MAI PUŢIN VIZIBILE  ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRUL

foto : Modelul 135 SH 
cu rezervor și  perie

Perie pentru spălare 
pentru suprafețe dure
(PVC, linoleum, piatră)
Pentru modelele 135 / 145 / 155

Cod pt. comandă                          783 000 012

Cod pt. comandă                          783 000 800

Cod pt. comandă                          783 000 810

Perie ceramică  Ø 380mm
pentru suprafețe dure 
(PVC, linoleum, piatră, 
plăci ceramice)

(fără adaptor)

Granulație 320 pentru curățare ocazională

Granulație 1000 pentru curățare regulată

Cod pt. comandă                          783 000 801

Adaptor pentru perii ceramice

Cod pt. comandă                          112 320 000

Perie pentru lustruire
Pentru modelele 135 / 145 / 155

Cod pt. comandă                          783 000 011

Perie pentru șamponare
Pentru modelele 135 / 145 / 155

DATE TEHNICE :
Alimentare :                                                 230V  

Puterea motorului :                     1200/1500 W 

Lățime de lucru :                                    Ø 375mm

Turație :                                                  140 rpm

Greutate :                                              38/42 kg 
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CURĂŢAREA PARDOSELILOR DURE

Accesorii

Accesorii

Accesorii

Mașină de curățat “TreppenMAX”
pentru curățarea treptelor și marginilor

Turație variabilă : 200 - 1500 rpm

Controlul momentului și turației 
se fac automat

Ergonomie excelentă datorită 
formei mânerului

U�lizabil cu mâna stangă 
sau cu dreapta

DATE TEHNICE :
Alimentare :                                                 230V 
Puterea motorului :                                1200W
Turație :                                          200 - 1500 rpm
Greutate :                                           cca  2.5  kg 

Se livrează în systainer, cu o perie 
ceramică de granulație 320 și Ø 160mm

Cod pt. comandă                          114 040 000 Cod pt. comandă                          783 000 850 Cod pt. comandă                          781 905 000

20 buc.                                            781 905 001

Perie ceramică, granulație 320, Ø 160mm

Sac tex�l, 12 l

Columbus
Aspirator cu aspirare 
umedă/uscată  SW 32P

Este partenerul ideal al profesionistului 
în domeniu, având performanțe 
imbatabile pentru prețul său.

E dotat cu un rezervor de 
30 l, cu un motor puternic, 
beneficiază de separarea 
strictă a circuitului de răcire 
de cel de aspirare, de reglajul 
integrat al fluxului de aer și  
are și funcție de suflare.

Se livrează cu furtun flexibil Ø 38mm, 
de 2.2 metri lungime, 2 tuburi din oțel 
cromat, tub de mână curbat, talpă 
mul�funcțională de 400 mm, duză pentru 
spații înguste, perie pentru tapițerie, 
cartuș și filtru pentru ciclon și sac de 
filtrare tex�l de 12 l.

Monodiscul FLOORBOY

cu rotație excentrică

Mașină recomandată în special pentru 
uz domes�c, la curățarea și întrețirerea 
pardoselilor din lemn, pentru tratare cu 
ceară și lustruire.

Mașina, ușoară și adaptabilă, poate fi 
folosită și pentru pardoseli din piatră, 
linoleum sau alte suprafețe dure.

 
DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V 

Motor cu inducție

Turație :                                                 150 rpm

Lățime de lucru :                                  300 mm

Lungimea cablului :                                     6 m

Greutate :                                               13,9 Kg

 cu placă Velcro 

Cod pt. comandă                         112 933 000

 Placă Velcro 

 Accesorii

Cod pt. comandă                         112 933 100

 Perie pentru lustruit 

Cod pt. comandă                         112 933 200

 Perie pentru spălat

Cod pt. comandă                         112 933 300 Cod pt. comandă                         785 300 010

Saci de hâr�e (5 buc.)                 785 300 001

230 V                                              785 300 000

Discuri normale Ø 330 (subțiri)

negru                                             782  000  070

verde                                             782  000  080

bej                                                 782  000  090

Pachet de 10 buc.                        (preț pe buc.)

Aspirator umed/uscat
industrial 
Columbus SW52 S

Cu carcasă din 
oțel inoxidabil

Aspiratorul iese în 
evidență prin puterea 
mare de aspirare și  
prin flexibilitate.

Trenul de rulare robust, 
cu roți mari, garantează 
stabilitatea mașinii.

Se livrează cu : 

- furtun flexibil  de 2.5 metri lungime, 

- 2 tuburi de prelungire curbate,  

- filtru tex�l

- duză pentru lichide

- talpă pentru aspirare uscată

- duză pentru spații înguste

- duză pentru mobilă

- duză rotundă

Talpă pentru aspirare umedă

lățime de lucru : 600 mm

Alimentare :                                                230V 
Puterea motorului :                 1250 W (1.6cp)
Lățime de lucru :                                  400 mm
Presiune nega�vă :                             260 mbar
Debit de aer :                                                56 l/s
Capacitatea rezervorului :                             30l
Dimensiuni, (l x L x h) :    430 x 360 x 580mm
Furtun flexibil :                                              2.2m
Greutate :                                                  7,8 Kg
Lungimea cablului :                                    10 m

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V 
Puterea motorului :                   2200 W (3 cp)
Capacitatea rezervorului :                             78 l
Dimensiuni, (l x L x h) : 650 x 590 x 1050 mm
Furtun flexibil :                                             2.5 m
Greutate :                                                   32 Kg

DATE TEHNICE :

Aspiratorul se dis�nge prin puterea 
mare de aspirare și prin flexibilitate.
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   CURĂŢARE MANUALĂCURĂŢARE MANUALĂ

Cod pt. comandă                         788 029 600

Unitate pentru curățare 
umedă  Socar  S10
ideală pentru spații înguste și  scări 

cu storcător pentru mop și  
găleată de 22 l

Cod pt. comandă                         788 029 400

Unitate pentru curățare 
umedă  Socar  K30
Unitate mobilă ușoară și stabilă 
cu două găleți, pentru curățarea 
umedă a zonelor cu un standard 
ridicat de igienă
Prevăzută cu mâner de ghidare 
reglabil, din aluminiu.

cu storcător și două găleți de 15 litri 
(verde și  albastră)

Drewell 40

Cod pt. comandă                         788 029 500

mop plat din plas�c
cu mâner telescopic și  
lavete Microsol MOP 40

Cod pt. comandă                         788 029 550

Microsol MOP 40, 43 x 16cm
fabricat din fibre mixte
grad ridicat de absorbție a apei și murdăriei

Cod pt. comandă                         788 029 560

Micro MOP Top 40, 46 x 17cm
fabricat din microfibră în fâșii
dizlocă și absoarbe eficient murdăria

Cod pt. comandă                         788 029 100

Cod pt. comandă                           788 029 140

Cod pt. comandă                           788 029 150

alb (5 buc.)                                     788 029 130

verde (5 buc.)                                788 029 120

negru (5 buc.)                                788 029 110

Unealtă de curățat manual

folosită la curățarea cu paduri

Maxi pad

Mâner telescopic 90 - 170 cm

Cap ar�culat pentru paduri

LA UTILIZAREA PRODUSELOR DE ÎNTREŢINERE SE RECOMANDĂ SĂ FACEŢI ÎNCERCĂRI ÎN ZONE MAI PUŢIN VIZIBILE  ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRUL

Sistem de curățare a prafului
pentru îndepărtarea prafului de pe suprafețele plane, cu
Balit Varifix 560 și lavete reu�lizabile din muselină

Dispozi�v de curățare a prafului
Balit Varifix 560

U�lizat atât pentru ștergerea prafului, 
cât și pentru curățare umedă.
Ideal pentru curățarea cu lavete reu�lizabile 
din muselină. Se poate folosi pentru curățare 
umedă cu mopuri prevăzute 
cu bandă Velcro

Cod pt. comandă                         788 029 700

Micro mop 560, 63 x 13 cm
din microfibră (cu Velcro)
grad foarte ridicat de absorbție a murdăriei

Cod pt. comandă                         788 029 710

Mop Variwet  560, 60 x 11.5 cm
din fibre tex�le mixte (cu Velcro)
performanțe excelente

Cod pt. comandă                         788 029 720

Accesorii : 

Curățarea prafului cu lavete reu�lizabile din muselină
Muselina este prac�că, rezistentă, igienică și foarte economică

Muselină 2000, albă
Role cu 300 de lavete 20 x 32 cm

Cod pt. comandă                         788 029 950

Muselină 2000, albă, 61 x 26 cm
Material preferat de instalatorii de 
pardoseli pentru îndepartarea prafului 
de lemn și curățarea parchetului 
înainte de a aplica următoarele 
tratamente.

25 buc.                                           788 029 900

Muselină galbenă, 61 x 30 cm
Materialul impregnat cu uleiuri și 
agenți ac�vi absoarbe murdăria și 
germenii. Nu se folosește pe parchet 
lustruit cu ceară.

50 buc.                                           788 029 800

Cod pt. comandă                         788 030 000

Cod pt. comandă                         788 030 020

Aplicator
Pentru  o aplicare economică și uniformă 
a produselor de finisaj sau întreținere

Aplicator cu mâner telescopic și 
lavetă tex�lă

Lavetă tex�lă

NOU
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JANSER - STAND PENTRU ROLE TRPA

240 10 8 7 17 14 11

260 11 9 7 19 14 11

280 11 9 8 21 17 13

300 12 10 9 22 18 14

320 13 11 9 24 20 15

340 14 12 10 27 22 17

360 15 12 10 27 22 17

380 16 13 11 29 24 18

400 17 14 12 30 25 19

420 18 14 12 32 26 20

440 19 15 13 33 28 21

460 19 16 13 35 29 22

480 20 17 14 37 30 23

500 21 17 15 38 32 24

520 22 18 15 40 33 25

540 23 19 16 41 34 26

560 24 20 17 43 36 27

580 25 20 17 45 37 28

600 26 21 18 46 38 29

capacitate : stand role de mochetă capacitate : stand role de PVC

Ø rolă 
40 cm

Ø rolă 
20 cm

Ø rolă 
50 cm

Ø rolă 
25 cm

Ø rolă 
60 cm

Ø rolă 
35 cm

înălțime 
(cm)

- asigură u�lizarea eficientă a spațiului, pe înălțime
- crește confortul și op�mizează manipulările, solicitând mai 
   puțin personal
- facilitează expunerea unui număr mare de role ocupând o 
   suprafață minimă de podea
- dispozi�vele sunt livrate pentru următoarele lățimi standard 
   ale rolelor : 200 / 300 / 400 / 500 cm (la cerere se excecută 
   lățimi speciale), iar înălțimile standard sunt de la 240 la 600 cm

Piața  Second Hand
Puteți să cumpărați un dispozi�v cu performanțe foarte 
bune la un preț atrăgător : Putem să vă oferim dispozi�ve 
u�lizate, fabricate în Germania, în stare foarte bună de 
funcționare.
Aceste dispozi�ve sunt recondiționate și verificate cu grijă 
înainte de expediere. Operațiunea include înlocuirea 
carcaselor metalice și revopsirea majorității 
componentelor.

Stand SRPA pentru role 
de tapet sau folie  

Standuri pe două 
etaje / standuri �p siloz

Va rugăm să ne contactați pentru orice 
alte informații sau oferte suplimentare. 
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MASĂ DE TĂIAT  TMS

4. 

Mesele de tăiat pentru orice dimensiune 
standard de rolă : 200 / 400 / 500 cm sunt 
proiectate pentru u�lizare intensivă.
Componentele pentru ambalare / împachetare 
sunt întotdeauna incluse.

Mesele sunt foarte ușor de manevrat datorită rulmenților 
de precizie care echipează roțile.

Înălțimea mică ușurează și mai mult u�lizarea mesei.

1.
Se stabilește lungimea 
de tăiere dorită.

Produsul de tăiat glisează peste rola de ghidaj pe masa 
de tăiere cu înclinare reglabilă până la rola de presare.

2.
Rola de presare care deplasează produsul este acționată 
cu ajutorul pedalei aflate în partea frontală a mașinii,  
care acționează un cilindru pneuma�c.  

As�el, ridicarea și coborârea rolei nu necesită niciun efort.

Pornirea înfășurării și rularea automată a produsului se 
fac tot cu ajutorul unei pedale, până la rularea completă.

3. 
Tăierea se face cu 
un cu�er circular 
electric de mână .

4. 
Rola este împachetată 
cu folie de pe tamburul 
lateral.
Caracteris�cile foliei :
folie dublă de împachetat
grosime : 0.08mm
Lățime : 800mm
Lățime (deschisă) : 1600mm
lungime : 200m

(vezi pagina 168)

DE REŢINUT:

Puteți comanda masa TMS cu șine de ghidare sau cu 
roți obișnuite
Masa e conformă cu normele de calibrare 
PTB - No. 1.42-25659/81

UTILIZARE :
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STAND PENTRU ROLE TRS, CU ACCESORII

Pentru role standard, vă propunem o gamă variată de dispozi�ve de expunere. Standurile TRS sunt recomandate pentru role 

de mochetă și  PVC.  Sistemul de ancorare variabil pentru tuburi ajută la folosirea op�mă a spațiului disponibil.

Înălțime construc�vă standard : 255 cm. 

Dacă se dorește o altă înălțime, putem s-o producem la cerere. De asemenea, putem produce la cerere 

alte standuri fixe sau deplasabile, cu una sau două fețe, precum și standuri montate în podea / perete.

Accesorii TRS
O gamă largă de accesorii care ușurează manevrarea rolelor, la toate modelele :

Tuburi pentru role :
pentru role cu lățimi de 200, 300, 
400 și  500 cm

capetele cu secțiune interioară pătrată permit 
u�lizarea mânerelor de transport, a dispozi�velor 
de ridicat, a manivelelor de derulare sau a 
derulatoarelor electrice

Suport pentru tuburi

pentru fixarea tuburilor pe stand

Este prevăzut cu o inserție din plas�c  pentru 
ușurarea ro�rii și cadru de siguranță cu 
piedică, pentru confortul și siguranța  u�lizării.

Mânere de transport
Pereche de mânere zincate 
pentru ridicarea și încărcarea 
rolelor pe stand

Dispozi�v de poziționare a tuburilor
Puteți schimba locul rolelor pe stand 
cu ajutorul dispozi�vului de poziționare.
(disponibil în perechi)

Cric cu manivelă pentru ridicarea 
tuburilor cu role (pereche)
Este un dispozi�v opțional pentru 
ridicarea rolelor pe standuri. 

Compa�bil cu toate �purile de tuburi.

Raport de transmisie : 1:4

Echipat cu piedică de siguranță 

Extensii pentru cadru (pereche)
Se folosesc la prelungirea cadrului, atunci 
când ridicăm rolele pe cea mai înaltă poziție 
a standului, apelând la dispozi�ve cu manivelă.
O pereche e suficientă pentru un sistem 
cu mai multe standuri.

Manivelă pentru ro�rea tuburilor
Se folosește la rularea/derularea produselor 
pe/de pe tuburi.
Compa�bilă cu toate �purile de tuburi.

Raport de transmisie : 1:4

Echipată cu piedică de siguranță 

Derulator electric 
Compa�bil cu toate �purile de tuburi.

Se folosește la rularea/derularea rapidă a 
produselor pe/de pe tuburi, spre exemplu, 
de pe transportorul RTAG pe standul cu role

Adaptor conic pentru tuburi
Permite urcarea rolelor cu tub de carton 
pe standurile TRS.
Permite u�lizarea mânerelor de 
transport, a dispozi�velor de ridicat, a 
derularoarelor manuale sau electrice.
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STAND PENTRU ROLE RFW ȘINĂ DE GHIDAJ USF

400 cm                                            851 044 000

300 cm                                            851 043 200

200 cm                                            851 043 000

Șină universală de ghidaj USF 
pentru role cu lățimi de 200 / 300 / 400 / 500 cm

Dispozi�vul își merită numele de universal, deoarece e compa�bil cu 
toate dispozi�vele de tăiere, având canale de ghidaj pentru cu�erul 
electric circular, cu�ere de mână sau cuțite specializate

Cleme de prindere (pereche)

se folosesc la fixarea șinei USF de materialul tăiat 

Limitator de cursă pt. tăiere

se prinde cu șuruburi pe cleme

șine USF

Cod pt. comandă                          851 046 000

500 cm                                            851 045 000

Cod pt. comandă                          851 047 000

Standuri RFW
pentru țesături și  folie
Sistem versa�l de expunere care 
economisește spațiul
Creat pentru role cu lățimea de 150 cm
Înălțimea standard : 183 cm

Dacă se doreste o altă înălțime, putem 
s-o producem la cerere.

DISPOZITIV DE MĂSURAT ȘI TĂIAT  
FMS pentru folie și  tapet

Dispozi�vul FMS 1100 este proiectat pentru role cu lățimea de 
până la 110 cm, iar FMS 1500 pentru role late de până la 150 cm.
FMS e dotat cu un contor de material și un tub de derulare.
Fiind pe roți, este ușor de deplasat. Ocupă foarte puțin spațiu și  
are o greutate redusă.

DATE TEHNICE :

Alimentare :                                               230 V

Puterea motorului :                                 400 W 

Greutate :                                                  2,7 Kg

    

Cod pt. comandă                          856 012 000

Cod pt. comandă                          856 010 001

Poate fi folosit împreună cu șina 
USF pentru tăierea pe standurile 
pentru role.
Se livrează  împreună cu ghidaj 
paralel, lamă cu 4 arce și dispozi�v 
de ascuțire (integrat). 
Cablul de alimentare are 6.5 metri.

Cu�er electric circular 
TS 400 A1

Lamă cu 4 arce

CUTTER ELECTRIC CIRCULAR 
TS 400 A1

Tăiere pe stand, cu USF ; în imagine 
mai apar o clemă de fixare și un 
cu�er pentru covoare

Tăiere pe pardoseală, cu USF; în 
imagine mai apar un echer și un 
cu�er de mână 

Pentru dispozi�ve de tăiere, vezi pag. 76-81
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INSTALAREA PROTECŢIILOR PENTRU SĂLI DE SPORT

PROTECŢII MOBILE PENTRU SĂLI DE SPORT

Sunt dispozi�ve și accesorii des�nate u�lizării în săli  
de sport sau cluburi spor�ve.
Sistemul protejează pardoseala sălilor de sport în 
�mpul evenimentelor de altă natură.

În colaborare cu producătorii de pardoseli specifice sălilor 
de sport, am dezvoltat această soluție care îmbunătățeste 
semnifica�v instalarea, dezinstalarea și depozitarea 
acoperirilor de protecție pentru săli mul�funcționale.

Dispozi�v de desfășurare/înfășurare
pentru role cu lățimea de de 150 sau 200cm

Se u�lizează la înfășurarea/desfășurarea și 
transportul oricărui �p de material de protecție.

Suporturi DPP și  DF

Special proiectate pentru depozitarea și transportul 
unui număr de 4,6,8 sau 10 role, pentru a le deplasa 
în interiorul sălii de sport sau de la o locație la alta.

Suporturile sunt proiectate pentru a putea fi ridicate 
și încărcate cu s�vuitorul .

Rolele de material protector își păstrează marginile 
intacte după un număr mare de instalări/dezinstalări 

derulare cu dispozi�vul de înfășurare/desfășurare

 rulare/derulare cu dispozi�v electric

fixarea rolelor pe suport cu ajutorul 
dispozi�vului de înfășurare/desfășurare

Vă rugăm să vizionați materialul video de pe pagina de 
www.janser.com h�p://www.janser.com/index.php?id=113&L=1#c459
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TRASAREA MARCAJELOR SPORTIVE

1 2

3 8
4

5

6

7

DISPOZITIV DE MARCAT

Se folosește la aplicarea marcajelor cu o rază 
maximă de 9 metri

Dacă marcajele se execută cu vopsea, dispozi�vul poate 
aplica două benzi de mascare paralele.

COMPONENTE:

1) Cap de marcare pentru bandă

2) Cap de marcare pentru bandă de mascare

3) Tije de extensie

4) Conectori pentru �je

5) Piesă centrală cu două ventuze

6) Placă de ghidaj cu lamele, pentru linii drepte

7) Cu�e de transport din  ABS

8) Toc pentru �jele de extensie

Cap de marcare                                                     Cap de marcare                                                    Cap de marcare
cu bandă de 50mm                                                 cu bandă de mascare de 19mm                               cu placă de ghidaj pentru linii drepte
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SISTEM DE PREZENTARE PENTRU COVOARE TSA

Lățime (mm) Cod pt. comandă (preț / buc.)

Sistemul de prezentare TSA
Sistemul de prezentare Roll Out TSA este soluția ideală 

pentru expunerea profesională a covoarelor.

Cu unul sau două compar�mente de depozitare, acest 
suport poate fi configurat pentru a se potrivi în spațiul 
dumneavoastră de expunere. 
În imaginea de mai sus apare versiunea specială, cu rame 
de stabilizare și mânere din lemn. Covoarele pot fi  în�nse 
pe rame, cutele fiind as�el înlăturate.

     1 compar�ment de depozitare                                                         2 compar�mente de depozitare
            1 spațiu de prezentare                                                                         1 spațiu de prezentare

Prezentare pe ver�cală
pentru dimensiunile 
170 x 240 cm 
200 x 300 cm 
250 x 350 cm 

Suport din aluminiu pentru covoare
Versiunea nouă și  îmbunătățita a suportului echipează 
toate sistemele noastre de prezentare a covoarelor.

Mânerele speciale au fost proiectate pentru o deschidere / închidere 
ușoară și rapidă.
Riscurile de rănire au fost eliminate, deoarece profilul superior se mișcă 
doar când covorul e corect agățat. Elegant și fiabil, realizat din aluminiu, 
prevăzut cu ace pe profilul inferior.

Dimensiuni (lățimi) standard disponibile :  

  700 mm,  cu două ace de prindere

  900 mm,  cu două ace de prindere

1200 mm,  cu două ace de prindere 

1400 mm,  cu două ace de prindere

1700 mm,     cu trei ace de prindere

2000 mm,     cu trei ace de prindere

2500 mm,  cu patru ace de prindere

3000 mm,  cu patru ace de prindere

3500 mm,  cu patru ace de prindere

853 301 021

853 302 021

853 303 021

853 303 022

853 304 021

853 305 021

853 306 021

853 307 021

853 308 021
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SISTEM DE PREZENTARE PENTRU COVOARE TVG

170x240 40 270 208 215
60 270 286 225
80 270 376 225

100 270 466 225

200x300 40 330 208 245

60 330 286 255
80 330 376 255

100 330 466 255

250x350 40 380 208 295
60 380 286 305

80 380 376 305

100 380 466 305

TVG 61 
stand de prezentare cu vedere completă

TVG 61 
stand de prezentare cu vedere completă

Standul aduce economie de spațiu conferind în același �mp vizibilitate 

completă produselor expuse. Puteți viziona toate produsele ca și cum 

ați răsfoi un album fotografic.

Fiecare covor este fixat cu ajutorul suporturilor speciale. Covoarele se 

fixează pe suport prin apăsare pe clapetele acestuia, pe podea, apoi se 

ridică pe stand u�lizând o �jă de ridicare.

Varianta în triunghi
Vizibilitate 

180°

Varianta cu stâlp 
cilindric
Vizibilitate 

360°

Sistemul e compus din două părți, de exemplu 2 X 20 = 40 de 
covoare, ceea ce crează două zone de vânzare, unde doi clienți 
pot să examineze simultan produsele expuse.

Sistemul e compus din patru părți, de exemplu 4 X 20 = 80 de 
covoare, ceea ce crează patru zone de vânzare, unde patru 
clienți pot să examineze simultan produsele expuse.

dimensiunile 
covorului (cm)

capacitate 
de expunere

înălțime
(cm)

lățime
(cm)

adâncime
(cm)
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PRINDEREA COVOARELOR             ETICHETARE

Capse de fixare

Clemă de prins covoare,
pentru tuburi cilindrice        Nr 77

acoperită cu alamă                       853 811 000

acoperit cu alamă                         853 811 025

acoperit cu alamă                         853 811 001

acoperită cu alamă                       853 811 002

acoperite cu alamă                       853 811 003

placată cu crom                             853 811 500

placat cu crom                               853 811 525

placat cu crom                               853 811 501

placată cu crom                             853 811 502

placate cu crom                             853 811 503

Tub cilindric Ø 25mm
Lungime: 250 cm, Nr 78-2
Tuburile pot fi prelungite folosind console

Capac                                       Nr 75

Consolă                                    Nr 76

Șuruburi                                   Nr 74
50 buc., incl. dibluri

Clemă de prins covoare, pentru 
tuburi cu secțiune pătrată        

placată cu crom                             853 811 700

E�chetare
Pentru e�chetarea rapidă și clară a covoarelor și mochetelor

Cod pt. comandă                          853 804 010

Cod pt. comandă                          853 804 020

Cod pt. comandă                          853 804 011

Cod pt. comandă                          853 804 021

Cod pt. comandă                          853 810 000

Cod pt. comandă                          853 810 100

Cod pt. comandă                          853 813 050

Cod pt. comandă                          030 101 800

Pachet de 5 buc.                            853 813 001

13 mm lățime                                853 815 000

25 mm lățime                                853 817 000

40 mm lățime                                853 818 000

mâner derulator                           895 000 001

pachet de 10 role                         895 000 000

Buzunare din plas�c

Nr 30-3 (mici): 80 x 130 mm

Nr 30-2 (mici)                    (pachet de 100 buc.)

Nr 31-2 (mari)                   (pachet de 100 buc.)

Nr 30-6 
25 mm lungime                (pachet de 100 buc.)

Nr 30-6 
19 mm lungime                (pachet de 100 buc.)

Nr 31-3 (mari): 160 x 220 mm

E�chete

Pistol pentru e�chetare
Pentru atașarea e�chetelor cu coliere de nylon
Designul ergonomic și greutatea redusă fac această 
unealtă foarte ușor de u�lizat Piese de schimb :

Ac de rezervă 

Coliere de Nylon

(pachete de 5.000 buc.) 

Ambalare
Folie stretch Janser
Ajută la ambalarea rapidă, convenabilă 
și atrac�vă.

Cu ajutorul acestei folii puteți fixa 
capetele rolelor de mochetă sau alte 
produse în role.
Fixarea se face rapid, fără aderențe 
care ar putea deteriora produsul la 
înlăturarea de pe acesta.

role de 150 m, cu lățimea 
de 100 mm, fără aplicator

Filmul fiind transparent, produsul râmâne 
vizibil, as�el încat sub film se pot insera 
e�chete de preț sau lungime. Se poate u�liza 
în depozite sau spații de vânzare.

Folie dublă de împachetat
grosime: 0.08mm
lățimea rolei : 800mm
lățimea foliei (desfăcută) : 1600mm
lungimea rolei : 200m
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LEGAREA ROLELOR, ETICHETARE

Cod pt. comandă                          851 032 100

Cod pt. comandă                          851 032 000

Cod pt. comandă                          851 053 000

Cod pt. comandă                          851 054 000

Cod pt. comandă                          851 057 000

Cod pt. comandă                          851 056 000

Cod pt. comandă                          851 024 000 Cod pt. comandă                          852 138 120

Cod pt. comandă                          852 138 130

Cod pt. comandă                          852 138 200

Cod pt. comandă                          852 138 100

Cod pt. comandă                          852 138 010

Cod pt. comandă                          851 027 000 Cod pt. comandă                          851 026 000

Cod pt. comandă                          851 029 000

Cod pt. comandă                          851 030 000

LEGAREA ROLELOR

Centură de fixare, neagră
   Din nylon, cu cataramă metalică  

Cod pt. comandă                          851 021 000

lungime : 1,5m, lățime : 30 mm  

pentru role Ø 40 cm

Cod pt. comandă                          851 022 000

lungime : 1,8m, lățime : 30 mm  

pentru role Ø 50 cm

Cod pt. comandă                          851 023 000

lungime : 2,1m, lățime : 30 mm  

pentru role Ø 60 cm

lungime ajustabilă : 0,30 - 0,60 m 

lățime : 30 mm                                   Nr 557 - 1  

lungime ajustabilă : 0,70 - 1,35 m 

lățime : 30 mm                                        Nr 557   

lungime : 1,8 m, lățime : 40 mm     

lungime : 1,3 m, lățime : 20 mm     

lungime : 1,2 m, lățime : 30 mm       Nr 565-1     

lungime : 2,1 m, lățime : 30 mm            Nr 565     

Centură cu Velcro, bej
cu inel din plas�c        

Centură cu Velcro, gri
cu inel din plas�c        

Centură Mini
din cauciuc gri cu închizătoare cu 
gheare        

lungime (neîn�nsă) : 24 cm, lățime : 30 mm 
Pachet de 50buc                            preț / buc.

Ac mic pentru covoare

cap Ø 4 mm
Lungime : 50 mm

Nr 541                         (100 buc., diferite culori)

Ac cu buclă

Nr 543                                    (cu�e cu 100 buc.)

Ac pt. covoare, cu cap mare, din plas�c  

Cap maro, Ø 30 mm
Lungime : 70mm

Nr 559                                       (cu�e cu 50 buc.)

Buzunar transparent “Trend”

170 x 240mm cu două fante

Nr 90

E�chetă “Trend”

160 x 200 mm �p A 

(simboluri uzuale)

Nr 92, alb                          (pachet de 100 buc.)

E�chetă “Trend”

160 x 200 mm �p B 

(cer�ficat de calitate, roșu)

Nr 97, alb                          (pachet de 100 buc.)

Nr 93, galben                    (pachet de 100 buc.)

Nr 96, galben                    (pachet de 100 buc.)

Ac cu cap deschis la culoare

cap din plas�c, Ø 20 mm
Lungime : 65 mm

A

A

B

B

C

C

D

E

D E

Centură elas�că, antracit
Curea elas�că, din cauciuc, cu 
cataramă de prindere        
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STAND PENTRU MOSTRE DE PARCHET SAU LAMINATE

Stand pentru expunerea eficientă a mostrelor de 

laminate sau parchet stra�ficat

Clientul poate să vadă și să evalueze foarte simplu toate 

produsele.

Standul ocupă o suprafață rela�v redusă.

Produsele pot fi expuse simplu pe ambele fețe ale 

ramelor.

Ramele individuale pot fi coborâte cu ușurință de pe 

stand, iar mostrele pot fi montate pe podea.

La cerere, se poate furniza un display pentru numele 

produsului, în partea superioară a ramei.

Varianta dreaptă

Unghi de ro�re

90°

Varianta 
triunghiulară

Unghi de ro�re

180°

Varianta cu 
stâlp cilindric

Unghi de ro�re

360°

Nr de 
rame

24

dimensiune
A

1450 mm

dimensiune
B

2050 mm

dimensiune
C

 700 mm

Nr de 
rame

16
20
24
30

dimensiune
A

450 mm
550 mm
650 mm
800 mm

dimensiune
B

1780 mm
1920 mm
2060 mm
2270 mm

dimensiune
C

980 mm
960 mm

1030 mm
1140 mm

Nr de 
rame

20
32
40
48 
60

dimensiune
A

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm
800 mm

dimensiune
B

1050 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1550 mm

dimensiune
C

1570 mm
1780 mm
1920 mm
2060 mm
2270 mm 

Dimensiunile ramelor
Lățime                   600 mm
Înălțime              1300 mm

Înălțime totală

1850 mm

Grosimea mostrelor :              
16, 20 sau 25 mm

Înălțimea standurilor și dimensiunile
ramelor sunt iden�ce pentru toate 
variantele.

Culoare standard : RAL 7035
alte culori RAL, disponibile la cerere
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DISPOZITIVE PENTRU TRANSPORTUL ROLELOR

Cărucior pentru mochetă
Pentru role de dimensiuni standard

Cod pt. comandă                          859 003 000

Cod pt. comandă                          859 011 000

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE

Capacitate de încărcare :                         300 Kg

Roți cu pneuri                                        Ø 400 mm

Lățime :                                                    510 mm

Lungime :                                              1600 mm

Cărucior înalt
Pentru role de PVC late 
de până la 200 cm

Capacitate de încărcare :                         300 Kg
Roți cu pneuri                                        Ø 400 mm
Lățime totală :                                        600 mm
Înălțime :                                                     500 mm
Lățimea suportului de rolă :                300 mm
Lungime :                                                800 mm

Cărucior pliabil
Ideal pentru mașina de livrare
Poate fi depozitat în spații restrânse

Poate transporta role foarte grele

Roțile cu pneuri permit u�lizarea pe teren 

denivelat

Cod pt. comandă                          859 006 000

Cod pt. comandă                          859 012 000 Cod pt. comandă (1 buc.)            859 010 000

Cod pt. comandă                          859 016 000

pereche                                           859 010 001

Cod pt. comandă                          859 018 000

Cod pt. comandă                          859 048 500

Cod pt. comandă                          859 022 000

DATE TEHNICE

Capacitate de încărcare :                         400 Kg

Roți cu pneuri                                        Ø 400 mm

Cărucior Y
Pentru încărcarea / descărcarea 
standurilor de expunere
(sunt necesare două cărucioare)

Capacitate de încărcare :                         300 Kg

Lungime :                                                500 mm

Lățime :                                                       300 mm

Înălțime :                                                480 mm

Capacitate de încărcare :                         400 Kg

Lungime :                                             1000 mm

Lățime :                                                       600 mm

Înălțime :                                                410 mm

Capacitate de încărcare :               max. 350 Kg

Lungime :                                                300 mm

Lățime :                                                       230 mm

Înălțime :                                                105 mm

Role pe rulmenți :                                     3 buc.

Greutate :                                                  4,2 Kg

Capacitate de încărcare :                         130 Kg

Lungime :                                                670 mm

Lățime :                                                       280 mm

Greutate :                                                11,6 Kg

Capacitate de încărcare :                         200 Kg

Lungime :                                                800 mm

Lățime :                                                       500 mm

DATE TEHNICE DATE TEHNICE

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE

Cărucior pentru mochetă
cu 4 roți orientabile Ø 100mm

Cărucior �p roabă

Capacitate de încărcare :                        250 Kg

Roți cu pneuri                                       Ø 260 mm

Lățime totală :                                       560 mm

Cărucior mic
cu două role Ø 60mm

Bare telescopice
Pentru cuplarea a două 
carucioare robuste

Lungime cu barele ex�nse : 3500 mm
Lungime cu barele strânse : 2000 mm

Cărucior robust
Cu 4 role Ø 90 mm pe rulmenți 
și 4 roți orientabile  Ø 160 mm

ROLLI
Derulatorul indispensabil pentru 

instalatorul de pardoseli

Un ajutor neprețuit pentru desfășurarea 

rolelor la locul instalării

Mic și comod, de dimensiunile unei coli 

de hâr�e, ROLLI poate fi transportat 

ușor, fără a ocupa mult loc în mașină.

Cele trei tuburi cu rulmenți elimină orice 

efort la desfășurarea rolelor pe șan�er.

Vă recomandam să folosiți :
2 ROLLI pentru role late de 2 m
3 ROLLI pentru role late de 4 m
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DISPOZITIVE PENTRU TRANSPORTUL ROLELOR

Lino-wagon
cărucior pentru transport și  
derulare în poziție ver�cală;
dotat cu 3 role pentru derulare

Cod pt. comandă                          859 030 000

Cod pt. comandă                          859 031 000

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE

Capacitate de încărcare :                         300 Kg

Diametrul maxim al rolei :               Ø 350 mm

Lățime maximă a rolei :                           200 cm

Roți :                                                               2 fixe

                                       2 orientabile, cu piedică

Înălțime :  

- cu rola pe orizontală :                          950 mm

- cu rola pe ver�cală :                         2100 mm

Capacitate de încărcare :                         250 Kg

Roți pneuma�ce :                              Ø 160 mm

Lățime :                                                     560 mm

Distanța între mânere :                           650 mm

                

Cărucior pentru transport 
și derulare
cu 3 role pentru derulare

Transportul și 
derularea rolelor

Mânere pentru transportat role
Pentru ridicarea și transportul comod al rolelor
Lățimea între mânere : 680 mm

pereche                                           859 060 000

Cod pt. comandă                          859 061 000

Dispozi�v de tras role de mochetă
Ideal pentru aducerea 
rolelor spre spatele 
camionului
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DISPOZITIVE PENTRU TRANSPORTUL ROLELOR

Dispozi�v de transport și 
rulare / derulare RTAG
pentru ridicarea rolelor de la sol

Transportor rulare / derulare RTAG
Pereche, fără tub de înfășurare

Se livrează în perechi, 
fără tub de înfășurare

Tuburi de înfășurare pentru RTAG

Tuburi de înfășurare pt. dispozi�vul manual

pt. role de 200 cm                         852 142 001

pt. role de 200 cm                         822 802 200

pt. role de 400 cm                         852 144 001

pt. role de 400 cm                         822 802 400

pt. role de 500 cm                         852 145 001

pt. role de 500 cm                         822 802 500

Cod pt. comandă                          852 146 000

Cod pt. comandă                          822 802 000

Dispozi�v manual pentru ridicat role
Pentru role de 200, 400 sau 500 cm

Folosit la ridicarea rolelor grele, pentru 
înfășurare / desfășurare
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DISPOZITIV LIFTCAR PENTRU TRANSPORTUL PE SCĂRI

LIFTCAR

LIFTCAR garantează transportul simplu și sigur al mașinilor de șlefuit parchetul,
al pachetelor de parchet, găleților cu lac, adeziv, ceară, al pardoselilor în role sau 
al altor obiecte grele, pe scări.

O singură persoană poate transporta toate obiectele grele de la mașină până
la locul instalării indiferent de numărul de trepte care trebuie urcate.

CARACTERISTICI :

- greutate redusă

- baterie cu încărcare rapidă

- viteză reglabilă

- mâner pliabil

Dimensiunile pla�ormei : 420 x 340 mm
Greutatea pla�ormei : 4 Kg

pentru maşini și obiecte grele

Se livrează  cu pla�ormă, baterie cu încărcare 
rapidă, încărcator pentru baterii, chingă de fixare  
(1,4m), cu 2 carabine.

LIFTCAR 110 
Viteza de urcare :              max. 48 trepte / min

Înălțimea maximă a treptei :                 210 mm

Greutate nominală :                                 110 Kg

LIFTCAR 140 
Viteza de urcare :              max. 35 trepte / min

Înălțimea maximă a treptei :                 210 mm

Greutate nominală :                                 140 Kg

Cod pt. comandă                          441 758 000

Cod pt. comandă                          441 756 000

Alimentare :                                                 230 V

Roți pneuma�ce :                                 260 x 85

Pla�ormă :                                       420 x 340 mm

Greutatea bateriei :                                     4 Kg

Greutatea mașinii :                                    16 Kg

DATE TEHNICE
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DISPOZITIVE PENTRU TRANSPORTUL MOBILEI

Cărucior  pentru mobilă
(Pereche)

JANBOARD

Acest cărucior mecanic pentru 

mutarea mobilei este o unealtă 

indispensabilă pentru profesioniș�i 

care lucreaza în showroomuri,

depozite de mobilă, expoziții sau în 

domeniul serviciilor de mutări.

U�lizare : Se introduce placa de 

ridicare sub partea frontală a 

centurii de transport, se strâng 

chingile de fixare, apoi corpul 

de mobilă e ridicat ro�nd 

manivelele. Roțile orientabile, 

prevăzute cu rulmenți, au un 

strat de rulare special care 

permite u�lizarea pe mochetă, 

parchet sau pardoseli dure.

Cod pt. comandă                          859 050 000

DATE TEHNICE

Capacitate de încărcare :                         600 Kg

Roți din plas�c :                                Ø 125 mm

Lățime :                                                     570 mm

Adâncime :                                                350 mm

Înălțime :                                                775 mm

                

Cărucior universal 
JUMBO

JUMBO 100 Standard
cu suprafață an�derapantă

JUMBO 100 Super
cu suprafață an�derapantă

JUMBO 125 Super
cu suprafață an�derapantă

Cod pt. comandă                          859 040 005

Cod pt. comandă                          859 040 006

Cod pt. comandă                          859 040 009

Cod pt. comandă                          859 040 004

Cod pt. comandă                          859 040 007

Cod pt. comandă                          859 040 008

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE

Dimensiunile plăcii :                          30 x 60 cm

Roți :                                                    Ø 100 mm

Înălțime :                                                145 mm

Dimensiunile plăcii :                          35 x 60 cm

Roți :                                                    Ø 100 mm

Înălțime :                                                148 mm

Dimensiunile plăcii :                          50 x 60 cm

Roți :                                                    Ø 125 mm

Înălțime :                                                180 mm

Jumbo 100 Standard - cu roți din cauciuc

Capacitate de încărcare : 250 Kg

Jumbo 100 Super - cu roți din cauciuc

Capacitate de încărcare : 300 Kg

Jumbo 125 Super - cu roți din cauciuc

Capacitate de încărcare : 500 Kg

Jumbo 100 Standard - cu roți din poliamidă

Capacitate de încărcare : 350 Kg

Jumbo 100 Super - cu roți din poliamidă

Capacitate de încărcare : 500 Kg

Jumbo 125 Super - cu roți din poliamidă

Capacitate de încărcare : 600 Kg

Centură pentru transportul mobilei

pereche                                           859 056 000

Căruciorul indestruc�bil “Made in Germany”, 
esențial pentru oricine  lucreaza în genunchi, 
dar u�l și pentru transportul obiectelor  grele.

DATE TEHNICE

Dimensiuni :  (LxlxH):              57 x 33 x 9 cm
Greutate suportată :               până la 150 kg
Greutate proprie :                          cca. 4,2 kg
Pernă :                  7 cm Spumă poliuretanică
Suprafață u�lă :                              30 x 40 cm

Cod pt. comandă                        161  150  010

Pernă de spumă

- vă protejează genunchii și spatele
- foarte versa�l
- mobilitate op�mă
- crește randamentul muncii
- foarte stabil

Cod pt. comandă                          859 050 000

DATE TEHNICE

Capacitate de încărcare :                         600 Kg

Roți din plas�c :                                Ø 125 mm

Lățime :                                                     570 mm

Adâncime :                                                350 mm

Înălțime :                                                775 mm

                

Cărucior universal 
JUMBO

Lățimea centurii : 80mm

Este prevăzuta cu cârlige 
pentru sarcini mari și 
căptușită cu pâslă

Ve� putea lucra ore in șir fără efort !
Ideal pentru instalat pardoseli, rașchetat, rostuit, vopsit etc.

Cod pt. comandă                       161  150  000

Indicat pentru găleți cu diametrul de   
până la 31.5 cm (ex. ARDEX, PCI, Kiesel)

Suprafața pentru containere: 
30 X 40 cm (ex. SYSTAINER etc.)
Capacitate de încărcare : max. 150 Kg

- două roți cu blocator
- două locașe pentru scule
- ghidaje pentru înclinarea găleții  
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ECHIPAMENTE DE  DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI EXPUNERE

RAMPE DE ÎNCĂRCARE

Rampe de încărcare
pliabile, din aluminiu

Folosind aceste rampe, mașinile grele pot fi încărcate în autoturism 
fără ajutor suplimentar.

Pentru transport, rampele
se pliază, as�el încât ocupă
foarte puțin loc.

Cod pt. comandă                          111 700 960 Cod pt. comandă                          111 400 985

DATE TEHNICE DATE TEHNICE

Rampă mică de încărcare 

Cod pt. comandă                          111 700 950

DATE TEHNICE

Lungime :                                               2000 mm

Lățime                                                     400 mm

Capacitate de încărcare :                       200 Kg

Greutate proprie :                                     16 Kg

Rampă medie de încărcare 

Cod pt. comandă                          111 700 900

DATE TEHNICE

Lungime :                                               2000 mm

Lățime                                                     600 mm

Capacitate de încărcare :                       500 Kg

Greutate proprie :                                     23 Kg

Rampă mare de încărcare 

Cod pt. comandă                          111 700 940

DATE TEHNICE

Lungime :                                               2000 mm

Lățime                                                     800 mm

Capacitate de încărcare :                       600 Kg

Greutate proprie :                                     32 Kg

Lungime :                                               3000 mm

Lățime                                                     800 mm

Capacitate de încărcare :                       500 Kg

Greutate proprie :                                     44 Kg

Lungime :                                               3000 mm

Lățime                                                   1000 mm

Capacitate de încărcare :                     1200 Kg

Greutate proprie :                                     60 Kg

Rampe de încărcare pentru 
vehicule u�litare
pliabile din aluminiu

800mm / 500 Kg
ex: pentru Junior RIDE-ON

1000mm / 1200 Kg
cu picioare de sprijin ajustabile
ex: pentru orice versiune RIDE-ON



9SERVICE

Dacă aveți o mașină Janser și aveți o problemă legată de funcționarea acesteia, piese de schimb sau 
garanție, vă rugăm să ne contactați folosind adresa : service@janser-romania.ro sau telefonul de 
contact pentru regiunea în care locuiți. Vom raspunde cât putem de rapid solicitării dumneavoastră 
pentru a găsi rezolvarea promptă a problemei.



Janser GmbHJanser S.R.L.

Böblinger Straße 91
Str. Victoriei, 57/43

71139 Ehningen /Germany
430141, Baia Mare, România

Phone +49 (0) 7034 127-0
Fax +49 (0) 7034 8838
Email info@janser .com
www.janser .com

GRUPUL JANSER 

GERMANIA

AUSTRIA

FRANTA

MAREA BRITANIE

ELVETIA 

REP. CEHÃ 

ITALIA

UNGARIA

POLONIA

CROATIA

Bucureș� :   +4 0744 18 18 18
Iași :              +4 0747 777 757
Baia Mare :  +4 0744 44 02 05
Email : contact@janser-romania.ro
www.janser-romania.ro  

AGENTII

ALGERIA
AUSTRALIA
BELGIA
CANADA
CIPRU

DANEMARCA

ESTONIA
FINLANDA
GRECIA
ISLANDA
ISRAEL
JAPONIA

COREEA DE SUD

KUWEIT
LETONIA
LITUANIA

OLANDA
NORVEGIA

PORTUGALIA

ROMÂNIA
RUSIA

SUEDIA

SLOVACIA
SLOVENIA
SPANIA

TURCIA

SUA

EAU

,
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