
No. 1000002809

NAŠE
VÝROČIE JE
CELÉ O VÁS
70 DNÍ, 7X SADA S NÁRADÍM
NEPREKONATEĽNÉ PONUKY

70 ROKOV FIRMY ROTHENBERGER

Ponuka platí od 1.7.2019 do 9.9.2019



70 ROKOV FIRMY ROTHENBERGER

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

NAŠE
VÝROČIE JE

CELÉ O 

VÁS



rothenberger.com/70-years

MAX GRUNDMANN
HVAC Specialist

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!

 “PRIPÁJAM ĽUDÍ  
 K VODE A ENERGII.”  

NAVŠTÍVTE NAŠU WEB-STRÁNKU 
A POĎME OSLAVOVAŤ SPOLU!



No. 1000002834

MAX GRUNDMANN
HVAC Specialist



Ponuka platí od 1.7. do 9.9.2019, do vypredania zásob. Ceny sú doporučené.
Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov.

Súprava obsahuje: SUPERTRONIC 2000,
BSPT - 1/2” - 3/4” - 1” - 1.1/4” - 1.1/2” - 2”;
RO AG8000 súprava uhlových brúsok na 
batérie; 10 x rezací kotúč SafeCut

MAX GRUNDMANN
HVAC Specialist

PRESNÝ
ERGONOIMICKÝ
HOSPODÁRNY

Action Price 1.14995 €

SÚPRAVA 

ZÁVITOREZ
SUPERTRONIC
2000

BONUS
POINTS

73x
*

SUPERTRONIC 2000 EU sada
No. 1000002834 Cena bez DPH 1.149,95 € 

RG 2 Cena s DPH 1.379,94 €

 Presný:  Čelný ozubený prevod zabezpečuje,  
aby boli rezacie hlavy poháňané konštantným
krútiacim momentom a aby sa nezasekávali.
Takto vyrežete mimoriadne precízne závity.

 Ergonomický:  Rezné hlavy sú v stroji umiest-
nené excentricky, hlava stroja je malá, veľmi 
neprečnieva, a je teda stroj možné nasadiť aj 
blízko pri stene.

 Hospodárna:  Pomocou rezacej geometrie  
DURA EASY CUT ste schopní ľahko vyrezať  
závity a takto môžete rezacie hlavy používať 
dlho. Tým ušetríte peniaze.
. 

Sada
spolu 
s: 



Obsahuje:

Základný stroj ROMAX Compact TT ;  
2 Ah Li-ion akku; nabíjačka; ROCASE 4414
No. 1000002115 Cena bez DPH 839,95 € 

RG 2 Cena s DPH 1.007,94 €

Ponuka platí od 1.07. do 9.09.2019, do vypredania zásob. Všetky ceny sú odporúčané ceny v € za kus, bez DPH.  
Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov. 

 Kompaktný:  Svoju formou Twin-Turbo s dvoma
valcami je stroj skrátený na dĺžku 34 cm. Toto 
vám uľahčí prácu na nepohodlných miestach.

 Bezpečný:  Technológia Constant-Force zabez-
pečuje konštantnú lisovaciu silu. Tým zaručene 
dosiahnete presné spoje.

 Silný:  Pomocou veľmi silného lisovacieho jadra s 
tlakom 19 kN môžete lisovať dokonca aj tvarovky 
z ušľachtilej ocele do 35 mm. Na všetky úlohy v 
domácnosti, na práce na poschodiach a na 
servisné práce vám bude stačiť jeden stroj.

LISOVACÍ
STROJ - HOLÝ
BEZ BATÉRIE
BEZ PRÍSLUŠENSTVA

BONUS
POINTS

71x
*

Pre všetky naše stroje!

Sada
spolu 
s:

Základný stroj ROMAX Compact TT; 
ROCASE 4414
No. 1000002809 Cena bez DPH 729,95 € 

RG 2 Cena s DPH 875,94 €

kompaktný
bezpečný
silný

Action Price 72995 €
No. 1000002809



Ponuka platí od 1.7. do 9.9.2019, do vypredania zásob. Ceny sú doporučené.
Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov.

SÚPRAVA 

ČEĽUSŤ
COMPACT 

Všetky súpravy obsahujú: 4 x čeľusť 
Compact; ROCASE 4212

SV15-18-22-28
No. 1000002800 Cena bez DPH 359,95 € 

RG 2 Cena s DPH 431,94 €

SV14-16-18-22
No. 1000002801 Cena bez DPH 359,95 € 

RG 2 Cena s DPH 431,94 €

M15-18-22-28 
No. 1000002804 Cena bez DPH 359,95 € 

RG 2 Cena s DPH 431,94 €

TH16-20-26-32
No. 1000002803 Cena bez DPH 359,95 € 

RG 2 Cena s DPH 431,94 €

U16-20-25-32
No. 1000002805 Cena bez DPH 359,95 € 

RG 2 Cena s DPH 431,94 €

G16-20-26-32
No. 1000002806 Cena bez DPH 539,95 € 

RG 2 Cena s DPH 647,94 €

RFz16-20-25-32
No. 1000002807 Cena bez DPH 359,95 € 

RG 2 Cena s DPH 431,94 €

BE16-20-26-32
No. 1000002808 Cena bez DPH 459,95 € 

RG 2 Cena s DPH 551,94 €

 Dlhá životnosť:  Čiastočným laserovým kalením je čeľusť DURA LAZR TEC
ROTHENBERGER na najviac zaťažovaných miestach o 40 % tvrdšia a má o
100 % dlhšiu životnosť*. Jednou čeľusťou môžete pracovať dva krát dlhšie.

 Bezpečné:  Pri výrobe formou upínacieho postupu vyrábame presne a s 
malými toleranciami. Čeľuste sa preto výborne hodia pre systémy tvaroviek
a vďaka svojej presnosti výborne tesnia.

  Všestranné:  Rôznorodosť foriem vo firme. ROTHENBERGER poskytuje na všetky
bežné formy lisovania vhodnú čeľusť – a tým aj presne to, čo potrebujete. 

BONUS
POINTS

71xSada
spolu 
s: 

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
BEZPEČNÉ
VŠESTRANNÉ

Action Price 35995 €
No. 1000002800



PAUL SCHÄRSCHMIDT
HVAC inštalatér

No. 1000002815



Ponuka platí od 1.07. do 9.09.2019, do vypredania zásob. Všetky ceny sú odporúčané ceny v € za kus, bez DPH.  
Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov. 

PAUL SCHÄRSCHMIDT
HVAC inštalatér

B sada - ROFIRE 4 PIEZO B Gas
No. 1000002819 Cena bez DPH 109,65 € 

RG 2 Cena s DPH 131,58 €

Súprava obsahuje: ROFIRE 4 PIEZO;  
5x Multigas 300; ROSOL 3; Tvarovka  
250 g / 3, 2 mm; ROCASE ROBUCKET; 
ROBOX B2650

SÚPRAVA 

MÄKKÉ  
SPÁJKOVANIE
ROFIRE 4 PIEZO

vhodná na prácu nad hlavou
bezpečná
ergonomická

Action Price 10965 €

 Vhodná na prácu nad hlavou:  Integrovaná funkcia zohrievania predhrieva 
plyn a zabezpečuje optimálne spaľovanie a čo možno najlepší plameň.  
Takto môžete horák dokonca držať nad hlavou a jednoducho pracovať.

 Bezpečná:  Vďaka ochrannému golieru sedí horák pevne na propán-butánovej 
kartuši Multigas 300, a to aj pri pádoch. Takto zaručuje horák dodatočnú 
bezpečnosť.

 Ergonomická:  Forma zaručuje ergonomické uchopenie, materiál z 2 kompo-
nentov je príjemný na uchopenie. Tým môžete pracovať bez toho, aby ste sa 
rýchlo unavili. 

BONUS
POINTS

71xSada
spolu 
s: 



SÚPRAVA

PRÍSTROJ  
NA ČISTENIE 
RÚR ROSPI

Ponuka platí od 1.07. do 9.09.2019, do vypredania zásob. Všetky ceny sú odporúčané ceny v € za kus, bez DPH.  
Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov. 

kompatibilný
kompaktný
čistý

Action Price 9995 €

 Kompatibilný:  Pomocou šesťhranného prípo-
jného miesta môžete prístroj spojiť s každým 
bežne predajným vŕtacím strojom alebo každým 
bežným skrutkovačom na batérie.

 Kompaktný:  Svojim kompaktným tvarom si 
prístroj vyžaduje iba málo priestoru a môžete ho 
používať aj v tesných priestoroch.

 Čistý:  Keďže je nádoba so špirálou uzavretá, 
zostáva okolie čisté –  a to bude tešiť vašich 
zákazníkov. 

BONUS
POINTS

71x

Obsahuje: ROSPI 8 H+E Plus, 7,5 m

ROSPI 8 H+E Plus
No. 72095 Cena bez DPH 99,95 € 

RG 2 Cena s DPH 119,94 €

Sada
spolu 
s: 



SÚPRAVA 

SACIA TLAKOVÁ 
PUMPA ROPUMP
SUPER PLUS

 Silná:  Pomocou nastaviteľného úchytumôžete 
vyvinúť dostatočný tlak na odtok a takto 
dosiahnete najvhodnejšiu saciu a tlakovú silu. 

 Efektívna:  Pomocou vymeniteľného adaptéra 
môžete ROPUMP použiť pri rôznych odtokoch.
Optimálne utesní priestor okolo odtoku a takto
rýchlo zabezpečíte voľný odtok.

 Dlhá životnosť:  Korpus ROPUMP je vyrobený  
bez spojov. Preto je prístroj mimoriadne stabilný  
a znesie veľkú záťaž – a má aj príslušné dlhú 
životnosť.

Ponuka platí od 1.07. do 9.09.2019, do vypredania zásob. Všetky ceny sú odporúčané ceny v € za kus, bez DPH.  
Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov. 

silná
efektívna
dlhá životnosť

Action Price 8995 €

BONUS
POINTS

71x

ROPUMP Super Plus sada
No. 1000002823 Cena bez DPH 89,95 € 

RG 2 Cena s DPH 107,94 €

Súprava obsahuje: ROPUMP Super 
Plus;Adaptér široký; ROCASE ROBUCKET

Sada
spolu 
s:



No. 1000002841

MAX GRUNDMANN
HVAC inštalatér



Ponuka platí od 1.07. do 9.09.2019, do vypredania zásob. Všetky ceny sú odporúčané ceny v € za kus, bez DPH.  
Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov. 

BONUS
POINTS

71xSÚPRAVA 

NÁRADIE 
PRE UČŇOV
 Všestranná:  So svojimi 50 prvkami je súprava pre učňov komplexná súpra-
vanáradia, ktorá zodpovedá potrebám praxe. Takto sú učni od začiatku 
schopní pracovať.

 Dlhá životnosť:  Pozinkovaná oceľová skrinka chráni náradie a je vhodná na 
použitie na stavbe. Náradie je tak použiteľné aj dlho po skončení výučby.

mnohostranná
dlhá životnosť

Action price 29995 €

Súprava obsahuje: Vodárenské kliešte 
typ „SP“ 10”; rohové trúbkové kliešte 
Super „S“ (1”);hliníková vodová haelox. 
(500 mm); kovové oblúky píly (300 mm); 
10 x pílový list HSSE4 PLUS; zámočnícke 
kladivo (300 g); kladivko (1.250 g); oblúky 
píly PUK(290 mm) + 12 x pílový list; 
maticový kľúč na hlavný kohút; dláto na 
kameň (300 x 16 mm) ploché; expresný 
kľúč; univerzálne stupňové kľúče + 
výmenný nástrčkový kľúč; súprava 
skrutkovačov EUROLINE (Phillips); 
dierkovač na skrutky (32 mm okrúhle); 
súprava imbusových kľúčov (7-dielna); 
drevený skladací meter(2 m); stolárska 
ceruzka; TUBECUTTER 35 (6 - 35 mm); 
MINICUT I PRO(3 - 16 mm); predlžovací 
kľúč; rohové trubkové kliešte Super „S“ 
(1.1/2”); strihač; ROFASTLOCK (10”); 
Skrinka na náradie; rozmery:530 x 200 x 
200 mm, ROCASE ROBUCKET 

Azubi sada
No. 1000002841 Cena bez DPH 299,95 € 

RG 2 Cena s DPH 359,94 €

Sada
spolu 
s:



MARCEL BÜTTNER
Inštalatér

   “ S ROTHENBERGEROM SI  
KUPUJEM NÁRADIE, KTORÉ  
BOLO ZDOKONAĽOVANÉ  
SKÚSENOSŤAMI MNOHÝCH  
GENERÁCIÍ. V ČOM JE ISTOTA,  
ŽE MÁM TO NAJLEPŠIE NÁRADIE  
PRE SVOJU PRÁCU.”  



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, a 
šetril 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.



BONUS
RO

POINTS

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

LISA ARNOLD
Technik zákazníckeho servisu

a školený priemyselný mechanik
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.

1.
2.
3.

 “BONUSOVÝ PROGRAM      
MÁ UŽ 3000 ČLENOV.     

A KAŽDÝ DEŇ JE ICH VIAC.”    

ZBIERAJTE BODY A OSLAVUJTE!

EXTRA
BONUS  
TERAZ S EXTRA
VÝROČNÝMI BODMI

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

 

 


