
NOVÉ!
DURA

NOVÉ!

NOVÉ!

Ponuky platné od 1. apríla do 30. júna 2017





Nový deň. Nové miesto.
Nová výzva.
Pre montážnikov z oblasti HVAC, môže byť 
každý deň ako nový, s neočakávanými výzvami. 

ROTHENBERGER náradie a vybavenie robí ich 
prácu každý deň efektívnejšou a úspornejšou.  
Sledujte ich a zistite ako, krok za krokom.

Odfotené na reálnom stavenisku na juhu Nemecka, 
ozajstný montážnik ukazuje, čo vie ROTHENBERGER  
pre nich urobiť – a pre Vás to môže urobiť tiež!

Alexander Pöhl // HKL montážnik 
”ROTHENBERGER znamená inováciu. 
Obzvlášť systém ROCASE robí našu prácu 
oveľa ľahšou a efektívnejšou.”

Stefan Ebner // HKL technik

”Keď príde na kvalitu a spoľahlivosť,  
vždy sa môžem spoľahnúť na náradie  
ROTHENBERGER!”

Florian Stöckl // HKL montážny majster
”Výkonné. Spoľahlivé. S vynikajúcou  
servisnou podporou. To je to, čo robí náradie 
ROTHENBERGER pre mňa veľmi hodnotným!”

Johann Lingl // HKL mester
”Už viac ako 6 desaťročí firma  
ROTHENBERGER podporuje ľudí ako som  
ja robiť skvelú prácu!”– ROTHENBERGER.



Alexander Pöhl, HVAC 
montážny majster, a 
Florian Stöckl, HVAC 
montážnik, vždy sledujú 
všetky nové ROTHEN-
BERGER online služby.

Ponúkame možnosť spolu s našim obchodným zástupcom, otestovať novú lisovačku 
priamo u Vás, v reálnom pracovnom prostredí. Po otestovaní by sme radi obdržali 
Vaše písomné stanovisko ku kvalite nášho produktu. Chceme vedieť o Vašej skú-
senosti a názore – Vaša odpoveď nám pomôže sa zlepšovať!

Ako doplnok ku skvelým produktom, ROTHENBERGER je zárukou 
inovácie, aplikačnej znalosti, kvality a systémových riešení.  
Podporujeme montážnikov, aby sa stali jednotkami vo svojom obore.

NOVÉ! Otestuj to priamo u 
seba! Obľúb si to! Nechaj si to! 

Naše servisné strediská sú kompletne vybavené na posúdenie, ako aj prípadnú  
opravu každého produktu. 

Špeciálny NFC – čip, na našich akciových produktoch, Vám vie dať detailné 
informácie o produkte cez Vaše mobilné zariadenie. Stačí zoskenovať NFC - čip a 
preskúmať ROTHENBERGER ”TO PROSTE PASUJE ” akciovú ponuku - online.

NOVÉ! Inteligencia náradia:  
ROTHENBERGER eTool

NOVÉ! Viac ako skvelé: 
ROTHENBERGER SERVICE



DURA

Predstavujeme novú generáciu rezných hláv Supercut s množstvom 
presvedčivých inovácií. Nové hlavy zabezpečujú presné vedenie na 
rúre, jednoduchý prvý záber závitu na rúre, a ponúkajú predĺženú 
životnosť o 10 %. Sú k dispozícii od ¼” až do 2”.

DURA EASY CUT.
Doposiaľ naše najlepšie!

rezné hlavy!

o 10 % predĺžená 
životnosť rezných hláv.

Konzistentne tvrdé a 
extrémne odolné hlavy 
umožňujú čistý rez.

Čistý 
rez

+10 %   
 Životnosť

-10 %   
Pracovného 
úsilia

Presné  
Rezanie

Nová a viac presná 
práca s reznými 
hlavami.

Vďaka optimalizovanej 
polohovateľnosti hlavy, môže 
byť vynakladané pracovné 
úsilie znížené 
až o 10%.

Výmena hláv pre  
rýchle a optimálne 
rezanie.

Rýchle   
Optimálne

Veľký otvor pre ľahké 
a rýchle oddeľovanie 
kovových triesok.

Veľký 
Otvor



ZÁVITOREZNÝ BALÍK 1 

 

NOVÉ BALÍČKY. KÚP JEDEN. DOSTAŇ ĎALŠÍ ZDARMA. OTESTUJ TO!

DURA

Akciové ponuky sú platné od 1. apríla do 30. júna 2017, alebo do vypredania zásob. Všetky ceny sú doporučené akciové ceny v EUR.  
Právo na zmeny a chyby v obsahu akcie je vyhradené. Všetky produkty sú dostupné u našich veľkoobchodných partnerov.

3x REZNÁ HLAVA!
Kúp stroj SUPERTRONIC a 

dostaň 3 rezné hlavy 

       ZDARMA!

ZÁVITOREZNÝ BALÍK   
SUPERTRONIC® 2000

ZÁVITOREZNÝ BALÍK 1 
Pre rýchlu a nenamáhavú výrobu presných a spoľahlivých  
závitových spojov v súlade s požadovanými normami.  
Sada obsahuje: 1x SUPERTRONIC® 2000 (1000002011) v ROCASE,  
3x rezná hlava. Rezné hlavy je možné vybrať z tejto skupiny:  
BSPT R 1/2” - 3/4” - 1” - 1.1/4” - 1.1/2” - 2” / NPT 1/2” - 3/4” - 1” - 1.1/4” - 1.1/2” - 2“. 

Cena vrátane bonusu

719,95Cena EUR

863,94 EUR sa PDV-om



”ROTHENBERGER náradie  
a stroje ma presvedčili  
svojou najvyššou kvalitou  
a najlepším servisom!”
Alexander Pöhl //  
HVAC montážny majster



 

ZÁVITOREZNÝ BALÍK 2

NOVÉ BALÍČKY. KÚP JEDEN. DOSTAŇ ĎALŠÍ ZDARMA. OTESTUJ TO!

DURA

Podľa výberu
Cena vrátane bonusu

Akciové ponuky sú platné od 1. apríla do 30. júna 2017, alebo do vypredania zásob. Všetky ceny sú doporučené akciové ceny v EUR.  
Právo na zmeny a chyby v obsahu akcie je vyhradené. Všetky produkty sú dostupné u našich veľkoobchodných partnerov.

ZÁVITOREZNÝ BALÍK 2
ROTHENBERGER presné rezné hlavy pre rýchlejšie  
rezanie, so zosílenou krycou platňou a presným uložením 
nožov. Pasuje do ROTHENBERGER SUPERTRONIC®  
1250, SUPERTRONIC® 2000 a ručných sád SUPER CUT. 
Sada obsahuje: 3x rezná hlava (z troch vybraných hláv je 
zdarma tá najlacnejšia), Rezné hlavy je možné vybrať z tejto 
skupiny: BSPT R 1/2” - 3/4” - 1” - 1.1/4” - 1.1/2” - 2”/  
NPT 1/2” - 3/4” - 1” - 1.1/4” - 1.1/2” - 2”, ROCASE 
(1300003334)

1x REZNÁ HLAVA!
Kúp 2 rezné hlavy a dostaň

1 reznú hlavu ZDARMA!
REZNÉ HLAVY 
RÔZNE



”Pre mňa, ako montážneho 
majstra a majiteľa svojej 
vlastnej firmy, je spoľahlivosť 
všetkým. Ďakujem Ti,  
ROTHENBERGER!”
Johann Lingl //  
HVAC montážny majster



ZÁVITOREZNÝ BALÍK 3

 

NOVÉ BALÍČKY. KÚP JEDEN. DOSTAŇ ĎALŠÍ ZDARMA. OTESTUJ TO!

DURA

Akciové ponuky sú platné od 1. apríla do 30. júna 2017, alebo do vypredania zásob. Všetky ceny sú doporučené akciové ceny v EUR.  
Právo na zmeny a chyby v obsahu akcie je vyhradené. Všetky produkty sú dostupné u našich veľkoobchodných partnerov.

1x RP 50-S!
Kúp stroj SUPERTRONIC 

a dostaň 1x testovaciu 

     pumpu ZDARMA!

!

ZÁVITOREZNÝ BALÍK

SUPERTRONIC® 2000

 

4 x rýchlejší spätný chod

paralelných ozubených  
prevodov indukčne  
temperovaných

7

 

SUPERTRONIC® 2000  
Výkonný závitorez

ZÁVITOREZNÝ BALÍK 3
Pre rýchlu a nenamáhavú výrobu presných a spoľahlivých závitových spojov v 
súlade s požadovanými normami. Sada obsahuje: 1x SUPERTRONIC® 2000 
(1000002011) v ROCASE, 1x RP 50-S testovacia pumpa (60200)

Cena vrátane bonusu

863,94 EUR sa PDV-om
719,95Cena EUR



”Presnosť a spoľahlivé  
výsledky sú tým, o čo  
ROTHENBERGER naozaj stojí!”
Stefan Ebner // HVAC technik



Naša srdečná vďaka za hodnotnú podporu ide pre SHK asociáciu Schweinfurt – Main – Rhön, kde 
prebiehalo fotenie, a pre Engelbert strauss GmbH & Co. KG, ktorý nás podporili oblečením pre fotenie.

   ROTHENBERGER veľkoobchodný partner: 

ROTHENBERGER SLOVAKIA s.r.o.
Vodná 1/2, 945 01 Komárno
E-mail: miroslav.majek@rothenberger.sk
info@rothenberger.sk
Obchodný zástupca: Miroslav Májek
Tel.: 0910 909081

        

ant s.r.o.
Staré grunty 17/a
841 04 Bratislava
02/60 10 37 21
www.rothenberger-sk.sk
www.ant.sk
ant@ant.sk


