70 ROKOV FIRMY ROTHENBERGER

NAŠE
VÝROČIE JE
CELÉ O VÁS
7x SADA S NÁRADÍM
NEPREKONATEĽNÉ PONUKY
PONUKA PLATÍ OD 1.MÁJA DO 10.DECEMBRA 2019

70 ROKOV FIRMY ROTHENBERGER

NAŠE
VÝROČIE JE
CELÉ O

VÁS

Počas posledných 70
rokov sa udialo veľa
zmien v našom odvetví
priemyslu, ale tá
najdôležitejšia časť
našej firmy ostala
rovnaká: VY!

“ODTERAZ SA UŽ DÁ SO SYSTÉMOM ›B‹ MAXIPRO LISOVAŤ
AJ V OBLASTI KLIMATIZÁCIÍ A CHLADIARENSTVA –
JE TO JEDNODUCHÉ A BEZ PLAMEŇA.”
STEFAN MOLLATH
Inžinier mechatroniky
v chladiarenstve

U firmy ROTHENBERGER, znamenajú naši obchodní
zákazníci to, o čom to celé je počas posledných
70 rokov. Vaše návrhy a nápady nás viedli k
vývoju inovatívneho náradia pre servisné riešenia,
inštalácie rúr, ich inšpekciu, a údržbu. S našimi
niekoľkonásobnými oceneniami za dizajn, bolo
predaných viac ako 300 miliónov ROTHENBERGER
náradí, ktoré boli efektívne začlenené do života
našich klientov. Podporujeme Vás v náradí a strojoch
cez viac ako 250 patentovaných riešení.
S pýchou oznamujeme, že na základe prieskumu
od USP Marketing Consultancy z augusta 2016,
naše náradie doporučuje 9 z 10tich ROTHENBERGER
užívateľov. V roku 2017 sme boli tiež považovaní za
najžiadanejšieho výrobcu inštalačného náradia v 4
zo 6 krajín podľa prieskumu od Europian Installation
Monitor, ktorý zahŕňal: Anglicko, Holandsko,
Poľsko a Nemecko.
Ďakujeme za dôveru, ktorú nám preukazujete!

NAVŠTÍVTE NAŠU WEB-STRÁNKU
A POĎME OSLAVOVAŤ SPOLU!

Sada č. 1000002121

rothenberger.com/70-years

Katalog 2.29995 €
Cena v akcii

2.09995 €

BEZ PLAMEŇA
PEVNÉ A TESNÉ
EKONOMICKÉ

SADA:

LISOVANIE
ROMAX
COMPACT TT

Každá
sada
spolu s:

1x

7

BONUS
POINTS

• Bez plameňa: ›B‹ MaxiPro sa spája bez otvoreného plameňa, nehrozí
poškodenie či riziko od ohňa, a nie je treba ani zvláštne povolenie.
Práca je rýchla a bezpečná.

Sada obsahuje: Romax Compact TT stroj
"basic"; nabíjačku RO BC14/36; batériu
RO BP 18V/2.0Ah; lis.čeľuste Compact ›B‹
MaxiPro 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8",
1", 1.1/8"; Vnútorný a vokajší odhrotovač
1/8”–1.3/8”; rezák TUBE CUTTER 35
DURAMAG 6-35mm; čistiace pláty 10ks
ROVLIES 130x60mm; označovač ›B‹
MaxiPro; UNIGRAT s HSS čepielkou; 2x
kufor ROCASE 4414

• Pevné a tesné: Ide o trojbodové spoj, na tesnení, pred ním, aj za ním.
Môžte bezpečne použiť pre okruhy s tlakom až do 48bar.

Sada ROMAX Compact TT + ›B‹ MaxiPro
lis.čeľuste 1/4-1.1/8", EU

›B‹ MAXIPRO

• Ekonomické: Lisovacia technológia spája pomocou fittingov. Šetrí to čas pred,
počas, aj po spájaní rúr, a tiež pri prevoze či prenose vybavenia na miesto
inštalácie.

obj.č. 1000002121 Cena bez DPH 2.099,95 €
RG 3

Cena s DPH 2.519,94 €

Ponuka platí od 1.5. do 10.12.2019, do vypredania zásob. Všetky ceny sú odporúčané ceny v € za kus, bez DPH. Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov.
* Kompletné podmienky uvedené na: www.rothenberger.com/service.. RO SERVICE je dostupný len pre niektoré krajiny.

Katalog 2 053,60 €
Cena v akcii

1.649 €
95

MODERNÉ
RÝCHLE
JEDNODUCHÉ

SADA:

ODSÁVAČKA
MÉDIÍ
ROREC PRO DIGITAL
Sada
spolu s:

• Moderné: Odsávačka môže byť použitá v okruhoch s médiami triedy A1,
A2L, a A2. Zariadenie je vhodné pre každú súčasnú prácu, i do budúcnosti.
•Rýchle: Kompresor má dva piesty a je vysokovýkonný, odsávanie prebieha
veľmi rýchlo.
•Jednoduché: ventily sú riadené digitálne, čo umožňuje ich otvorenie len
pootočením jedného spínača. Obsluha je veľmi jednoduchá a bezpečná.

5x

7

BONUS
POINTS

Sada obsahuje: odsávačku ROREC PRO
Digital; detektor ROLEAK Pro
Sada ROREC PRO Digital s ROLEAK Pro
Obj.č. 1000002690 Cena bez DPH 1.649,95 €
GR 2

Cena s DPH 1.979,94 €

Ponuka platí od 1.5. do 10.12.2019, do vypredania zásob. Všetky ceny sú odporúčané ceny v € za kus, bez DPH. Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov.
* Kompletné podmienky uvedené na: www.rothenberger.com/service.. RO SERVICE je dostupný len pre niektoré krajiny.

PATRICK WEILAND
Inžinier mechatroniky
v chladiarenstve

No. 1000002691

Katalog 25290 €
Cena v akcii

PRÁCA AJ DOLE HLAVOU
MULTIFUNKČNÝ
RÝCHLA VYMENITEĽNOSŤ

199 €
95

No. 1000002693

• Práca aj dole hlavou: MAPP, propylénový plyn
vytvára stabilný plameň, použiteľný na tvrdé
pájkovanie až do priemeru 28mm * a pracovať
aj s horákom v otočenej pozícii dole hlavou, aj
za mínusových teplôt.
• Multifunkčný: S piatimi výmennými horákovými
nadstavcami v jednom horáku, môžte, spájkovať
zvárať, scvrkávať, nahrievať, ako aj vykonávať
presnú prácu.
• Rýchla vymeniteľnosť: Sytém TwistNload
dovoľuje rýchle, bezpečné a pohodlné
vymieňanie typu horákov aj plameňa.

SADA:

PÁJKOVANIE
SUPER FIRE 4
HOT BOX

Sada obsahuje: rukoväť SUPER FIRE 4;
bodový horák 15 mm; cyklónový horák 16
mm; stojan na kartušu; ochranný reflektor;
horák na horúci vzduch 38 mm; (voilteľne
2x MAPP kartuša); kufrík ROCASE 4414

Set C – SUPER FIRE 4 HOT BOX C, 7/16"-EU
spolu s 2x MAPP kartuša a horákom na
horúci vzduch č.
Č. 1000002693
Cena bez DPH 199,95 €

RG 2

Každá
sada
spolu s:

1x

7

BONUS
POINTS

Cena s DPH 239,94 €

Set SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"- EU bez
kartuší MAPP a bez horáku na horúci vzduch
Č. 1000002688
Cena bez DPH 179,95 €

RG 2

Cena s DPH 215,94 €

Ponuka platí od 1.5. do 10.12.2019, do vypredania zásob. Všetky ceny sú odporúčané ceny v € za kus, bez DPH. Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov.
* spolu s ochranným reflektorom v príslušenstve

STEFAN MOLLATH
Inžinier mechatroniky
v chladiarenstve

Sada č. 1000000572

Katalog 588,55 €
Cena v akcii

489,95 €

MODULÁRNE
VHODNÉ PRE
VYSOKO-TLAKÉ MÉDIÁ
PERSPEKTÍVNE

SADA:

NA OVLÁDANIE
OKRUHU S CHLADIVOM
1x
ROCOOL 600
Sada
spolu s:

• Modulárne: Základný nástroj môže byť doplnený o RedBox, spolu s Data
Viewer Software, na vytiahnutie dát zo systému a ich nahratie na PC,
prídavná je aj externá vakuová sonda Pirani. Základná cena za prístroj je
veľmi výhodná, je možné ďalšie príslušenstvo dokupovať neskôr.
• Vhodné pre vysoko-tlaké chladivá: vysokotlaké senzory môžu pracovať až
do 60bar. Dovoľujú vám pracovať s vysokotlakým chladivom, ako je R32,
alebo chladivá s CO2.
• Perspektívne: Viac ako 80 chladív spolu s R32, či R744 (sub-kritické) je v
internej pamäti. Pomocou funkcie "update" je možné dopĺňať aj iné
chladivá. Čo znamená, že môžte počítať do budúcnosti s akýmkoľvek
chladvom.

7

BONUS
POINTS

Sada obsahuje: ROCOOL 600;
2x teplotný senzor; Red Box a
Data Viewer Software; kufrík
Sada ROCOOL 600 s RedBox a 2x
teplotný senzor
obj.č. 1000000572

Cena bez DPH 489,95 €

RG 2

Cena s DPH 587,94 €

Ponuka platí od 1.5. do 10.12.2019, do vypredania zásob. Všetky ceny sú odporúčané ceny v € za kus, bez DPH. Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov.
* Kompletné podmienky uvedené na: www.rothenberger.com/service.. RO SERVICE je dostupný len pre niektoré krajiny.

Katalog 27440 €
Cena v akcii

199 €
95

DOKONALÝ
VÝKONNÝ
SPOĽAHLIVÝ

SADA:

NA KUŽEĽOVÉ VALCOVANIE
1x
ROFLARE
REVOLVER
Každá sada
spolu s:

• Dokonalý: Automatický hĺbkový doraz umožňuje perfektné nastavenie
rúrky pre tvorbu presného kužeľa. Čo pomáha vytvárať bezpečnné spoje v
súlade so všetkými normami.
• Výkonný: zabudovaná revolverová matrica pre rôzne priemery má aj ďalšie
integrované nástroje pre tieto priemery. Všetko spravíte jedným náradím,
nič sa vám tak nestratí.
• Spoľahlivý: Excentrická revolverová hlava postupne a plynulo valcuje rúrku
do požadovaného rozmeru, bez zbytočne vysokého tlaku na materiál.
Spoje sú potom presné a vodotesné.

7

BONUS
POINTS

Sada obsahuje: ROFLARE REVOLVER
(metrický/palcový); ROTRAC 28 PLUS
Chrome;
kufrík ROCASE 4212

Sada ROFLARE REVOLVER metrický +
ROTRAC 28 PLUS Chrome
č. 1000000230
Cena bez DPH 199,95 €
RG 2

Cena s DPH 239,94 €

Sada ROFLARE REVOLVER palcový +
ROTRAC 28 PLUS Chrome
č. 1000000231
Cena bez DPH 199,95 €
RG 2

Cena s DPH 239,40 €

Ponuka platí od 1.5. do 10.12.2019, do vypredania zásob. Všetky ceny sú odporúčané ceny v € za kus, bez DPH. Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov.

Katalog 555 €
Cena v akcii

499 €
95

ODOLNÁ
VÝKONNÁ
OLEJOTESNÁ

NOVÉ

SADA:

VAKUOVÁ
PUMPA
ROAIRVAC 9.0
• Odolná: 750W elektrický motor má vysoký krútiaci moment pri nízkych
otáčkach, čo znižuje opotrebenie a zabezpečuje, že aj pri nízkych
teplotách, keď je olej viskózny, tak pumpa pracuje spoľahlivo.
Toto výrazne zvyšuje aj životnosť pumpy.
• Výkonná: Pracuje s rýchlosťou 225 l/min. Môže byť použitá aj vo veľkých aj
malých systémoch.
• Olejotesná: zabudovaný solenoidový kontrolný ventil sa uzatvorí pri strate
napájania, udrží vákuum aj prípadný únik oleja do okruhu.
Práca s pumpou je bezpečná a udržuje celý okruh čistým.

Sada
spolu s:

2x

7

BONUS
POINTS

Sada obsahuje: ROAIRVAC 9.0 230V,
255 l/min, 750W; ROCASE ROBUCKET
ROAIRVAC 9.0 s ROBUCKET
č. 1000002687

Cena bez DPH 499,95 €

RG 1

Cena s DPH 599,94 €

Ponuka platí od 1.5. do 10.12.2019, do vypredania zásob. Všetky ceny sú odporúčané ceny v € za kus, bez DPH. Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov.
* Kompletné podmienky uvedené na: www.rothenberger.com/service.. RO SERVICE je dostupný len pre niektoré krajiny.

STEFAN MOLLATH
Inžinier mechatroniky
v chladiarenstve

Sada č.

Katalog 34490 €
Cena v akcii

279 €
95

PERSPEKTÍVNA
ODOLNÁ
SPOĽAHLIVÁ

NOVÉ

SADA:

VAKUOVÁ
PUMPA
• Perspektívna: Vakuová pumpa môže byť použitá v okruhoch kde sú
chladivá triedy A1, A2L, a A2. To znamená, že môžete pracovať kdekoľvek.
• Odolná: Štvorpólový elektrický motor má vysoký krútiaci moment pri
nízkych otáčkach, čo znižuje opotrebenie a zabezpečuje, že aj pri nízkych
teplotách, keď je olej viskózny, tak pumpa pracuje spoľahlivo. Toto výrazne
zvyšuje aj životnosť pumpy.
• Spoľahlivá: Kryt chráni manometre aj solenoidový ventil. Zaisťuje, že je
pumpa vždy pripravená na použitie.

Sada
spolu s:

1x

7

BONUS
POINTS

Sada obsahuje: ROAIRVAC R32 1.5,
230V, 42 l/min; ROCASE ROBUCKET
ROAIRVAC R32 1.5 s ROBUCKET
č. 1000002689

Cena bez DPH 279,95 €

RG 1

Cena s DPH 335,94 €

Ponuka platí od 1.5. do 10.12.2019, do vypredania zásob. Všetky ceny sú odporúčané ceny v € za kus, bez DPH. Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov.
* Kompletné podmienky uvedené na: www.rothenberger.com/service.. RO SERVICE je dostupný len pre niektoré krajiny.

“ S ROTHENBERGEROM SI
KUPUJEM NÁRADIE, KTORÉ
BOLO ZDOKONAĽOVANÉ
SKÚSENOSŤAMI MNOHÝCH
GENERÁCIÍ. V ČOM JE ISTOTA,
ŽE MÁM TO NAJLEPŠIE NÁRADIE
PRE SVOJU PRÁCU.”
MARCEL BÜTTNER
Víz- és fűtés szerelő mester

70 ROKOV FIRMY ROTHENBERGER

MY MÁME

PRESNE TO, ČO
POTREBUJETE
Firma ROTHENBERGER bola založená vo
Frankfurte v roku 1949. Edwin Rothenberger bol
inžinier, ktorý ponúkal náradie, stroje, zváračské
vybavenie, rýchlo našiel loajalitu u koncových
užívateľov v celom Nemecku.
V roku 1967, jeho R-systém, bol revolučným
vynálezom pre potrubné systémy, lebo umožnil
nahradiť zdĺhavo montované fitingy. Spojovníky,
kolená, odbočky, predĺženia už neboli tak nutné,
ašetril sa čas i náklady.
Dnes má firma 1800 zamestnancov a široký rozsah
produktov týkajúcich sa rúr. Máme pod sebou
dohromady 8 značiek. A tak sme plne vybavený
pre budúcnosť. Pokračujeme v snahe spraviť
vždy našich obchodných zákazníkov ešte viac
produktívnych.

RO

BONUS
POINTS

EXTRA
BONUS

TERAZ S EXTRA
VÝROČNÝMI BODMI

“BONUSOVÝ PROG
MÁ UŽ 3000 ČLEN
A KAŽDÝ DEŇ JE ICH VI

Naše bonusové body sú fantastickým extra prvkom, za
ktorý si môžte vybrať nové ROTHENBERGER náradie. Pri
príležitosti 70 ročného výročia Vás chceme obdarovať
bodmi ešte viac! Pripojte sa k nám!

JE TO JEDNODUCHÉ AKO 1, 2, 3

1.
2.
3.

STEFAN MOLLAT
Inžinier mechatroniky
v chladiarenstve

Kúpte si jeden z tu ponúkaných produktov,
odfoťte účtenku.
Nahrajte fotku na stránku nášho Bonus programu:
rothenberger.com/de de/bonusprogramm
Keď to overíme, odmeníme Vás online
bonusovými bodmi.

Bonus program je prístupný len vo vybraných krajinách. Pre viac informácií a
podmienky účasti prosím navštívte: rothenberger.com/de de/bonusprogramm

ujte!
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Zb

strauss GmbH & Co. KG za podporu počas fotenia pre účely
tohoto letáku.

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

