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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.



Az új ROTHENBERGER  
Présnavigátor applikáció 
néhány kattintással segít 
kiválasztani a megfelelő  
présgépet és préspofát  
aktuális munkájához!

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!

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

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

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

NOVÉ! Inteligencia náradia:  
ROTHENBERGER eTool

NOVÉ! Viac ako skvelé: 
ROTHENBERGER SERVICE

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

Urobí pre Vás vždy niečo navyše!
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LASER HARDENING
*

*

DURA LAZR TEC.

Dlhá životnosť. Bezpečné. Presné.  
Naše DURA LAZR TEC lisovacie čeľuste tvoria nový štandard kvality 
pre všetkých ostatných výrobcov. Jedinečný ROTHENBERGER proces 
laserového vytvrdzovania, vykonávaný v našich vlastných výrobných 
priestoroch, dosahuje vynikajúcu úroveň tvrdosti a odolnosti voči  
opotrebeniu. Čo zaručuje vyššiu bezpečnosť a dlhšiu životnosť!

Dokonca aj v prípade veľkého 
počtu nečistôt počas lisova-
nia, opotrebenie je znížené na 
minimum.

* V porovnaní s predošlými modelmi

Čiastočné laserové  
vytvrdzovanie pre vysoko 
namáhané povrchy.  
Ideálna presnosť kontúry 
pre najvyššiu presnosť 
počas celej doby 
používania vďaka 40 % 
zvýšeniu tvrdosti.

+ 40 %    Tvrdosť

*

+ 45 % 
Spoľahlivosť

Odolnosť   
Voči opotrebeniu

+100 %
 Životnosť

Nastavenie kontúry: 
spoľahlivosť je zvýšená 
približne o 45 %! 

Až o 100 % zvýšená 
životnosť lisovacích 
čeľustí, okrem iných 
výhod, vďaka lasero-
vému vytvrdeniu, 
prináša skvelé vyváženie 
tvrdosti a flexibility.

Rozsah hĺbky vytvrdenia bol testovaný nezá-
vislým testovacím laboratóriom – Inštitútom 
verejného testovania materiálov Darmstadt. 

+ 100 %  
LIS.CYKLOV 
S LASEROVÝM  
VYTVRDENÍM

+ 40 %  
NAVÝŠENIE  
 TVRDOSTI

*

*

Naše najlepšie čeľuste
doposiaľ!



LISOVACÍ BALÍK 1 

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

 
Sloboda vo výbere:  
Namiesto jednej z 
troch lisovacích čeľustí 
môžete tiež mať sadu 
náradia v kufríku „PRÍP-
RAVA NA LISOVANIE“.

3x LIS. ČEĽUSŤ!
Kúp ROMAX® 4000 a dostaň 

3 lisovacie čeľuste ZDARMA!
LISOVACÍ BALÍK 1 
ROMAX® 4000

LISOVACÍ BALÍK 1
Elektro-hydraulické lisovacie kliešte na batériu, v novom ROCASE systéme, pre  
systémovo nezávislé lisovanie fitingov až do Ø 110 mm. Sada obsahuje: 1x ROMAX® 
4000 (1000001840) v ROCASE, 1x 18 V/4.0 Ah Li-Ion batéria, 1x rýchlonabíjačka, 3x lis.
čeľusť, alebo 2x lis.čeľusť a 1x sada „Príprava na lisovanie“. 
Lisovacie čeľuste je možné vybrať z tejto skupiny: BE Ø16 - 20 - 26 - 32 / G Ø16 - 20 - 26 
- 32 / M Ø12 - 15 - 18 - 22 - 28 / Rfz Ø12 - 16 - 20 - 25 - 32 / TH Ø16 - 20 - 26 - 32 / U Ø16 
- 20 - 25 - 32 / V/SV Ø12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 28.

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.

Až o  41% viac lisovacích cyklov!*

Rýchlosť pod  5 sekúnd!

Len 3,6 kg hmotnosť!

* porovnané s ROMAX 3000

ROMAX® 4000 – náš doposiaľ 
najlepší lisovací stroj!
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1)

Cena vrátane bonusu

1169,95 
bez DPH    

1403,94 EUR s DPH



”ROTHENBERGER mi pomáha 
robiť skvelú, výnosnú prácu, 
na dennej báze!” 
Stefan Ebner // HVAC technik



SADA „PRÍPRAVA NA LISOVANIE“ OBSAHUJE 
Odrezávač TC 35 DURAMAG® (70027), Vnútorný & 
vonkajší odhrotovač 6-35 mm (1500000237),  
pero na značenie.

LISOVACÍ BALÍK 2
ROTHENBERGER lisovacie čeľuste v novom ROCASE systéme.  
Sada obsahuje: 3x lis.čeľusť, alebo 2x lis.čeľusť a 1x sada náradia 
„Príprava na lisovanie“ (z troch položiek je zdarma najlacnejšia),  
1x ROCASE (1000002012).  
Lisovacie čeľuste je možné vybrať z tejto skupiny: BE Ø16 - 20 - 26 - 
32 / G Ø16 - 20 - 26 - 32 / M Ø12 - 15 - 18 - 22 - 28 / Rfz Ø12 - 16 - 20 
- 25 - 32 / TH Ø16 - 20 - 26 - 32 / U Ø16 - 20 - 25 - 32 / V/SV Ø12 - 15 
- 16 - 18 - 22 - 28.   

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.

 
Sloboda vo výbere:  
Namiesto jednej z 
troch lisovacích čeľustí 
môžete tiež mať sadu 
náradia v kufríku „PRÍP-
RAVA NA LISOVANIE“.

LISOVACÍ BALÍK 2

NOVÉ BALÍČKY. KÚP JEDEN. DOSTAŇ ĎALŠÍ ZDARMA. OTESTUJ TO!
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Podľa výberu
Cena vrátane bonusu

PRESS TOOL BALÍK 2  
LIS.ČEĽUSTE 

1x BONUS!
Kúp 2 lis.čeľuste a získaj 

1 lis.čeľusť ZDARMA!

SADA "PRÍP-
RAVA NA  
LISOVANIE"



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



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.

LISOVACÍ BALÍK 3
Elektro-hydraulické lisovacie kliešte na batériu, v novom ROCASE systéme,  
pre systémovo nezávislé lisovanie fitingov až do Ø 110 mm.  
Sada obsahuje: 1x ROMAX® 4000 (1000001840) v ROCASE, 1x 18 V/4.0 Ah Li-Ion 
batéria, 1x rýchlonabíjačka, 1x RP 50-S testovacia pumpa (60200)

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

LISOVACÍ BALÍK 3
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Cena vrátane bonusu

LISOVACÍ BALÍK 3 
ROMAX® 4000

1169,95
bez DPH    

1403,94 EUR s DPH

1x RP 50-S!
Kúp stroj ROMAX® 4000  

a dostaň 1x testovaciu 

    pumpu ZDARMA!



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



        

   ROTHENBERGER veľkoobchodný partner: 

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 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


