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jsi silnější, než si myslíš.

Již přes 60 let vyrábí WOLFF kvalitativně vysoce ceněné stroje a nářadí pro podlahářské 
řemeslnické dílny. Naše základní kompetence je ve stripperech, strojích pro odstraňování 
podlahové krytiny. 

V našem výrobním závodě v Ilsfeldu se tyto vyrábí nejmoder- 
nějšími metodami. Co naše stroje mají speciálně, to je vlastní 
vývoj a konstrukce, stejně tak i těsná spolupráce s řemeslem. 
Tak dosahujeme nejvyšších kvalitativních standardů.

Intro
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Vážení zákazníci značky WOLFF,

vážení řemeslníci,

a také v tomto roce se nám podařilo předložit Vám k využití širokou nabídku vynikajících 
strojů a prvotřídního nářadí. Můžete být napjati. Nemáme pouze naše výrobky, které 
jsme po letech dále dovedli k dokonalosti, nýbrž můžeme předložit na trh také mnohé 
nové produkty. 

Kromě jiného jsme náš sortiment mohli rozšířit novým BiTurbem. Strojem, který Vám 
umožňuje odstraňovat starou krytinu s ještě větším výkonem. Na základě výkonové 
rezervy může být stroj ještě lépe využit a tím se zároveň uvolňuje tělesné zatížení obsluhy 
stroje.

Naším podnětem je vytvořit Vám všední den na stavbě tak jednoduchý a efektivní, jak jen 
to je možné. Za tím si ve WOLFFu stojíme. Přesvědčte se o naší kvalitě a kompetentnosti 
a zažijte naši vášeň, o kterou se s Vámi rádi podělíme. Jsme spokojeni až tehdy, když 
Vy jste nadšeni.

V našem výrobním závodě v Ilsfeldu na ploše přes 7.000 m2 vyvíjíme, kompletujeme a mon-
tujeme více než 70% našich produktů. Made in Germany, vyrobeno v Německu – k tomu

je připraveno více než 100 školených a motivovaných spolupracovníků, kteří denně přijí-
mají každou neřešenou výzvu.

Stálá výměna názorů a dialog s Vámi nám připravují spoustu radosti. Tímto si můžeme 
být jisti, že Vaše požadavky zaznamenáme, porozumíme jim a okamžitě můžeme začít s 
jejich využitím. Právě přesně tak vznikají výrobky, které Vám zjednodušují práci a jejichž 
kvalita odpovídá nejvyšším nárokům.

Začněme společně v dalším roce se všemi jeho překvapeními.

Těšíme se na další úspěšnou spolupráci!

Váš Jürgen Rehmann    Váš Julian Utz

Obchodní ředitel Wolff     Obchodní ředitel Wolff

Předmluva
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lOupání  | nařeZávání  | škrábání 

OdstraňOvání pOdlahOvé
krytiny
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Silná sestava WOLFF

rObO-stripperr

 • jednoduchá výměna nožů (integrované přizvedávání stroje)

 • rychle rozložitelný pro jednoduchou přepravu

 • pro obsluhu bez vibrací

 • 2 ruční dálkové ovládání propojené kabelem

 • řiditelný (velmi vysoká obratnost)

 • torzní kloub

 • integrovaná transportní kolečka s fixací nastavení směru pojezdu

 • úchyty

 • pro použití na velkých plochách s více podlažími, jako např. 
ve sportovních a průmyslových halách, nákupních domech, 
kancelářských budovách atd.

 • příklepový stroj s regulovatelným počtem úderů

robo-stripper

Řiditelný 
(velmi vysoká obratnost)

Patentovaný torzní kloub

Rychle rozložitelný pro 
optimální přepravu

Příklepový stroj  
s regulovatelným 
počtem úderů

technická data:

Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz, výkon pohonu: 2x0,9 kW, výkon příklepového stroje: 

1,3 kW, počet úderů: 3000 rázů/min, šířka nože: 350 mm standard – 450 varianta, 

hmotnost: ca 350 kg (rozebíratelný), rychlost pojezdu 0 až 30 m/min, pracovní 

výkon ca 100 – 250 m2/hod

rozsah dodávky:

Robo-Stripper, ochranné rukavice, 1 nůž 350x60x1 mm, 1 U-nůž horní ostří, 1 

U-nůž spodní ostří, sada nářadí, chránič nože, ochranné brýle, chrániče sluchu

#73888

inFO
náhradní nůž rObO-stripper viz str. 16

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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příslušenství prO rObO-stripper

speciální nůž na odstraňování parket a krytiny
se speciálním nárazníkem pro snadnější odstraňování větších parketových kusů.

350 x 150 x 3 mm s našroubovaným 

držákem nože (sada)

Náhradní nůž 

350 x 150 x 3 mm                                                            #80359 #79634

350 x 150 x 3 mm ozubený s našrou-

bovaným držákem nože (sada) 

Náhradní nůž ozubený 

350 x 150 x 3 mm                                            #80358 #79635

Zdvojená kola
připojovaná třemi šrouby k rozšíření stopy, pro zlepšení přilnavosti #74215

torzní upevnění 
Zabraňuje bočnímu naklánění generátoru kmitů při úzkých čepelích #80274

upevňovací a oscilační sada
Upevňovací a oscilační sada 450 mm                              #82333

náhradní nůž
450 x 120 x 1,5 mm #75006

450 x 60 x 1,5 mm #75007

speciální nůž tvaru u
450 mm ostří horní                                                          #75010

450 mm ostří spodní                                                        #75011

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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Nový rozměr

biturbO-stripper

 • odstraňování všech druhů elastických podlahových krytin včetně 
parket

 • vysoký pracovní komfort je zajištěn samostatným pojezdem (vpřed 
a vzad)

 • pojezd je plynule nastavitelný mezi 0 – 27 m/min

 • přizpůsobitelný na různé typy krytiny a pracovní podmínky 
pomocí nastavitelného úhlu nože

 • torzní vyrovnávání pro efektivní odstraňování 

 • jednoduchá přeprava je zajištěna odnímacím závažím a stroj je 
v polovině možné rozpojit

 • rukojeť je výškově nastavitelná ve 3 polohách

 • optimální řezací výkon pomocí příklepového pohybu nože

 • ovládací prvky jsou lehce přístupné v kokpitu

biturbo-stripper technická data:

230 V, 50 Hz, výkon příklepu: 1,5 kW, výkon pohonu: 1,5 kW, počet rázů: 3000 

rázů/min, šířka nože 350 mm, hmotnost: ca 260 kg (rozložitelný), rychlost 0 až 27 

m/min, pracovní výkon: ca 100 – 150 m2/hod

rozsah dodávky:

BiTurbo-Stripper, 1 nůž 350x60x1 mm, 1 nůž 350x60x1,5 mm, 1 nůž 350x120x1,5 

mm, 1 nůž 350/200x120x3 mm osazený, 1 U-nůž horní ostří, 1 U-nůž spodní ostří, 

přídavné závaží, chrániče sluchu, ochranné rukavice, sada nářadí, prodlužovací 

kabel, maznička, návod k obsluze 

#85000

inFO
náhradní nůž biturbO-stripper viZ str. 16

Torzní vyrovnávání

Jednoduché ovládání
 směru a rychlosti 

Jednoduchý způsob  
rozmontování

Nastavení úhlu nože

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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příslušenství prO biturbO-stripper

tip Od OdbOrníků: teXtilní krytiny Je mOžné perFektně předřeZat ve stOJe pOmOcí erGO cutter.

speciální nůž pro odstraňování parket a krytiny
Se speciálním uchycením pro lepší odstraňování větších kusů parket. vhodné pouze pro rObO- a biturbo stripper!

350x150x3 mm s našroubovaným 

držákem nože (v sadě)

Náhradní nůž 

350x150x3 mm#80359 #79634

350x150x3 mm ozubení s našrou-

bovaným držákem nože (sada)

Náhradní nůž ozubený

350x150x3 mm#80358 #79635

pojízdný podvozek
Vhodný pro BiTurbo, Turbo a Extro #62227

ergo cutter pro
Perfektní nářadí pro předřezávání textilních krytin.

Za použití dlouhé kovové rukojeti je posouvání vpřed rychlé a jednoduché

Ergo Cutter Pro #88300 Náhradní háček Ergo Cutter Pro #13421

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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Profesionální odstraňování všech druhů lepených podlahových krytin

turbO-stripper OriGinal – světOvá „1“

 • také pro pryžové podlahoviny s nopky a pro sportovní podlahoviny

 • nyní s výrazně lépe pracující spojkou

 • motor 2600W s regulátorem rozběhového proudu

 • vysoký pracovní komfort je zajištěn pojezdem a ruční spojkou

 • bezpečnost při provozu je zajištěna ochranou proti opětovnému 
rozběhu stroje 

 • jednoduchá přeprava je zajištěna odnímacím závažím a odní-
mací rukojetí

 • USB připojení na skříni vypínače

turbo-stripper technická data:

230 V, 2.600 W, regulátor rozběhového proudu, max. pracovní šířka 150-350 mm, 

5.000 rázů/min., hmotnost 157 kg, pracovní výkon cca. 60 – 100 m2/hod

rozsah dodávky:

Turbo-Stripper, 1 nůž 350x60x1 mm, 1 nůž 350x60x1,5 mm, 1 nůž 200x60x1,5 

mm, 1 nůž 150x60x1,5 mm, 1 U-nůž horní ostří, 1 U-nůž spodní ostří, sada nářadí, 

chrániče sluchu, ochranné rukavice, prodlužovací kabel

#43778

Obsluha v kokpitu:
Všechny přepínače lehce dosažitelné  
pro větší komfort při obsluze

Držadlo je nastavitelné 
výškově a ve sklonu

inFO
náhradní nůž turbO-stripper viZ str. 16

příslušenství:
Třípaprskový hvězdicový šroub M 10 x 80 k upevnění přídavného závaží #39234

Třípaprsková hvězdicová matice D 80 x M 10 k upevnění #39189

Individuální uložení 
závaží ve 3 pozicích

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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příslušenství prO turbO-stripper

Spodní chránič pojezdu
Speciální nůž

Držák nože

Odstraňovač

Ochrana nože z kůže
Pro Turbo- a Extro-Stripper #33204

přídavné závaží 30 kg
Pro Turbo-Stripper                                                               #38535

pojízdný podvozek 
Vhodný pro Turbo- a Extro-Stripper #62227

speciální nože
Těžké provedení, zahnuté, pro těžké krytiny a masivní parkety, 350 mm 

Pro Stripper- verzi 2 #39362 Pro Stripper- verzi 1 #15532

parkett-stripper sada
Perfektní sada k odstraňování parket. Jako nástavba k Turbo-Stripper #63754

Obsah dodávky:

Odstraňovač parket „neu“ Turbo 2 #63752

Spodní chránič pojezdu #53415

Nůž pro vícevrstvé parkety #13982

Držák nože pro parkety sada #73389

Nůž těžké vybavení pro masivní parkety #39362

Držák nože pro odstraňovač parket Turbo 2 #63753

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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eXtrO-stripper
Stripper se systémem Pull-Back-System

 • vysoký výkon zajištěn optimální souhrou mezi silou rázu  
a vlastním pohonem 

 • USB připojení na skříni vypínače

extro-stripper

technická data:

230 V, 2.600 W, 5.000 rázů/min, hmotnost 112 kg, odnímací závaží (kryt) 42 kg, 

šířka nože 350 mm, pracovní výkon: až 80 m2/hod

rozsah dodávky:

Extro-Stripper, 1 nůž 350x60x1 mm, 1 nůž 350x60x1,5 mm, 1 nůž 200x60x1,5 

mm, 1 nůž 150x60x1,5 mm, 1 U-nůž horní ostří, 1 U-nůž spodní ostří, sada nářadí, 

chrániče sluchu, ochranné rukavice, chránič nože, prodlužovací kabel

#38588

Obsluha v kokpitu:
Všechny přepínače lehce 
dosažitelné pro větší komfort
při obsluze

Držadlo je 
nastavitelné výškově 

Se systémem 
Pull-Back-System

inFO
náhradní nůž eXtrO-stripper viZ str. 16

patentově přihlášený systém pull – back-system automaticky 
zastaví pojezd při tahu zpět = rychlejší a efektivnější 

práce na velkých plochách + zvýšená bezpečnost práce

promyšlená technologie pohonu = dlouhá životnost při extrém-
ních podmínkách provozu

 

robustní úderný mechanizmus = přesné odstraňování krytiny i 
za těžkých podmínek.

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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evtl illu vOn  
FunktiOnsweise  

vOrhanden?

Užijte si Pull-Back-System  
u Vario Silent v akci!

příslušenství prO eXtrO-stripper

speciální nože
Těžké provedení, zahnuté, pro těžké krytiny, 350 mm.

Pro Stripper- verze 2 #39362 Pro Stripper- verze 1 #15532

Ochrana nože z kůže
Pro Turbo- a Extro-Stripper #33204

pojízdný podvozek 
Vhodný pro BiTurbo, Turbo a Extro #62227

tříramenná hvězdicová matice d 80 x m 10
Pro upevnění krytu #39189

Pull-Back-SyStem 

Pull-Back-System byl vyvinut, aby bylo možné jednoduchým způsobem potáhnout 

Extro-Stripper a Vario-Stripper Silent zpět.

Když se při práci přiblížíte ke stěně nebo k jiné překážce, můžete jednoduchým 

způsobem tahem za rukojeť nadzvednout pojezdová kolečka. Stroj zůstane stát, i když se 

mohou pojezdová kolečka dále otáčet. 

Pokud zatáhnete za rukojeť ještě silněji, můžete stroj potáhnout zpět až na následující 

pracovní záběr. 

Jakmile bude rukojeť opět posunuta vpřed, položí se kolečka znovu na podlahu a stroj 

pojede opět vpřed.

Při práci musí být tyč rukojeti tlačena mírně vpřed, takže jsou malá transportní kolečka nadzvednuta.

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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náhradní nůž 
Pro textil 

350 × 60 × 1,0 mm    bal. 10 ks. #13978

Pro vícevrstvé parkety

350 × 120 × 1,5 mm  bal. 1 ks. #13982

Pro linoleum, vinyl, kaučuk

350 × 120 × 1,5 mm bal. 1 ks. #13982

350 × 60 × 1,5 mm bal. 10 ks. #13979

150 × 60 × 1,5 mm bal. 10 ks. #13981

200 × 60 × 1,5 mm bal. 10 ks. #13980

speciální nůž 
350 x 120 x 3,0 mm #79636

Zvláštní nůž ve tvaru u 350 mm 
Pro současné předřezávání a uvolňování krytiny, jednostranně broušený

Horní ostří #13983

Spodní ostří #38933

speciální nůž 
350/200 x 120 x 3,0 mm odsazený #79637

speciální nůž 
Pro velmi silně nalepené krytiny

350/100 x 120 x 3,0 mm #79638

speciální nůž 
Pro vícevrstvé parkety

350 x 120 x 3,0 mm #79639

speciální nůž 
Pro krytiny s plstěným rubem

350 x 60 x 1,5 mm #81205

náhradní a speciální nOže prO
rObO-, biturbO-,turbO- a eXtrO-stripper

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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vÝběr nOžů prO rObO-,
biturbO-, turbO- a eXtrO-stripper

nůž 350 x 60 x 1,0 350 x 60 x 1,5 350 x 120 x 1,5 350 x 120 x 3,0 350/200 x 120 x 3,0 350/100 x 120 x 3,0 350 x 120 x 3,0 350 x 60 x 1,5

#13978 #13979 #13982 #79636 #79637 #79638 #79639 #81205

také jako 

U-čepel

ozubení ozubení pilové 

ozubení

podlahová krytina
textilní krytina 

s SDR a tkané •
text. krytina s plst.

zády, pěna •
CV krytina v pásech • • • •
vinyl homogen v pásech a 

čtvercích •
kaučuková krytina

v pásech •
linoleum do 2,5 mm  

v pásech a čtvercích •
linoleum do 2,5 mm • •
kaučuk  

do 3,5 mm • •
masivní parkety 

10 - 22 mm • •
vícevrstvé parkety  

s protitahem ze dřeva • • • •
dvojvrstvé parkety s MDF/

HDF nosičem • •
parkety s perem • •
dřevotřískové desky lepené/

sbíjené •
sportovní 

připojené krytiny • • •
vpichované plstěné krytiny •
keramické dlažby a obklady 

(malý formát) •

Některé nože v tl. 1,5 mm je možné dostat pro extrémní nalepení i v užším provedení.
Tento výběr neakceptuje základní ověření podmínek na místě stavby. WOLFF nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody, které na základě 
nesprávného použití vzniknou jak na stavebním díle, tak na nářadí.

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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variO-stripper silent

Extrémně tichý stripper k použití na středně velkých plochách

 • odstraňování vinylových podlahovin, linolea, pryže a textilních 
krytin

 • tichý motor umožňuje práci také při nepřerušeném provozu 
(nemocnice, obchodní prostory)

 • vysoký komfort obsluhy s vlastním pohonem, obslužné prvky 
jsou umístěny na rukojeti

 • jednoduchý transport, přídavné závaží a rukojeť jsou odnímatelné

 • bezpečná práce v rozích  a u stěn použitím  
systému Pull-Back-System

 • Vario-pohon: plynulá regulace rychlosti mezi 2,5 a 16 m/min

 • nastavitelný úhel sklonu nože umožňuje přizpůsobení pro různé 
podlahoviny a pracovní podmínky

 • USB připojení na skříni vypínače

vario-stripper silent technische daten:

230 V, 1.650 W, 3.000 rázů/min, hmotnost základní 107 kg (základní stroj 60 kg, 

přídavné závaží (kryt) odnímatelné 30 kg, hmotnost rukojeti odnímatelné 17 kg)

pracovní šířka max. 250 mm, rychlost pojezdu 2,5 – 16 m/min 

pracovní výkon cca. 30 – 70 m2/hod, s regulátorem rozběhového proudu

rozsah dodávky:

Vario-Stripper Silent, 1 nůž 250x60x0,7mm, 1 nůž 250x60x1mm, 1 nůž 

250x60x1,5mm, 1 U-nůž horní ostří, 1 U-nůž spodní ostří, sada nářadí, ochranné 

rukavice, chránič nože, prodlužovací kabel

#38764

Pohon Vario Stripper: 
Rychlost pojezdu nastavitelný 
spojitě do 16 m/min

Držadlo je nastavitelné výškově 

Extrémně tichý motor

S Pull-Back-System

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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evtl illu vOn  
FunktiOnsweise  

vOrhanden?

Užijte si Pull-Back-System 
u Vario Silent v akci!

příslušenství prO variO-stripper

náhradní nože
pro textil pro linoleum, vinyl, pryž

250 x 60 x 0,7  mm bal. 10 ks. #38765 250 x 60 x 1,5 mm  bal. 10 ks. #38767

250 x 60 x 1,0  mm bal. 10 ks. #38766

nůž vlnitě zabroušený 
k odstraňování krytin s plstěným a vpichovaným rubem

Vlnité zbroušení zajišťuje optimální odříznutí vláken. Nože jsou z vysoce jakostní tvrzené a speciálně 

povlakované pružné oceli s CNC brusem.

250 x 60 x 1 mm #48401

Zvláštní nůž u – tvaru 250 mm
k současnému řezu a oddělení podlahoviny (pro PVC a linoleum) jednostranně broušený.

Ostří horní #38768 Ostří spodní #38932

Pull-Back-SyStem 

Pull-Back-System byl vyvinut, aby bylo možné jednoduchým způsobem potáhnout 

Extro-Stripper a Vario-Stripper Silent zpět.

Když se při práci přiblížíte ke stěně nebo k jiné překážce, můžete jednoduchým způsobem 

tahem za rukojeť nadzvednout pojezdová kolečka. Stroj zůstane stát, i když se mohou 

pojezdová kolečka dále otáčet. 

Pokud zatáhnete za rukojeť ještě silněji, můžete stroj potáhnout zpět 

až na následující pracovní záběr. 

Jakmile bude rukojeť opět posunuta vpřed, položí se kolečka znovu na podlahu 

a stroj pojede opět vpřed.

Při práci musí být tyč rukojeti tlačena mírně vpřed, takže jsou malá transportní kolečka nadzvednuta.

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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durO-stripper 2.0

Nejvíce prodávaný stripper - světová „1“ pro univerzální použití na malých až středně velkých 
plochách

 • pojezdový mechanizmus pro zjednodušení práce 

 • provoz jako ruční stroj nebo jako podlahový stroj s výškově  
stavitelnou vodící rukojetí

 • robustní těleso pro náročné nasazení

 • chod s nepatrnými vibracemi prostřednictvím speciálních ložisek

duro-stripper 2.0

technická data:

230 V, 2.000 W, regulátor rozběhového proudu, max. šířka záběru 210 mm, 8.500 

ot./min, hmotnost:  16 kg

rozsah dodávky:

Duro-Stripper, pojezd, 1 nůž 210x50x0,7 mm, 1 nůž 210x60x1 mm, sada nářadí, 

chrániče sluchu, ochranné rukavice, chránič nože

#84888

Ergonomicky optimální 
oválné držadlo 

Obsluha možná jak ve vzpří-
meném postoji tak i jako ruční 
přístroj díky odnímatelné rukojeti

Vylepšená stabilita 
pozměněnou konstrukcí 

Komfortní pojezdový
nástavec 

duro-stripper vG (s nastavitelnou rukojetí)

Provedení s nastavitelnou rukojetí #85652

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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příslušenství prO durO-stripper

nůž vlnitě zabroušený
k odstraňování krytin s plstěným rubem.

Vlnité zbroušení zajišťuje optimální odříznutí vláken. Nože jsou z vysoce jakostní tvrzené a speciálně povlakované pružné oceli s CNC brusem.

210 x 60 x 1,0 mm #48402

přepravní bedna
přepravní bedna #13349

pojezdový nástavec  
(pouze pro Duro-Stripper) #16151

náhradní nože
pro textil pro linoleum, vinyl, pryž

210 x 60 x 0,7 mm bal. 10 ks. #13344 210 x 60 x 1,0 mm  bal. 10 ks. #13345

210 x 60 x 1,5 mm bal 10 ks. #13346

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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primO-stripper

JuniO-stripper

Cenově výhodný stroj pro univerzální  
použití na malé až středně velké plochy

Odstraňování textilních podlahovin, zbytků pěny a obkladů stěn 
ze skelných vláken na malých plochách  

 • provoz jako ruční zařízení nebo jako podlahový stroj s rukojetí

 • 2.000 W motor s rozběhovým omezovačem

 • umožňuje práce na nepřístupných místech jako okenní výk-
lenky, pod tělesy topení, na schodech

 • optimální na schodech a stěnách

 • s transportním kufrem

primo-stripper

JuniO-stripper

technická data:
230V, 2.000 W, 6.600 ot. / min, pracovní šířka 210 mm, hmotnost: 13,5 kg

technická data:

230 V, 1.010 W, max. šířka záběru 120/200 mm, hmotnost: 3,1 kg

primO-stripper vG
se stavitelnou rukojetí #82349

rozsah dodávky:

Primo-Stripper, 1 nůž 210x60x1 mm, sada nářadí, chrániče sluchu, ochranné 

rukavice, chránič nože

rozsah dodávky:

Junio-Stripper, 1 nůž 120 mm, sada nářadí, ochranné rukavice, chrániče sluchu, 

transportní kufr, chránič nože

náhradní nože:
210 x 60 x 0,7 mm (pro textil), bal. 10 ks. #13344

210 x 60 x 1,0  mm (pro vinyl), bal. 10 ks. #13345

210 x 60 x 1,5 mm (pro linoleum, vinyl, pryž), bal. 10 ks. #13346

příslušenství:
Náhradní nože 120 mm, bal. 10 ks. #13998

Náhradní nože 200 mm, bal. 10 ks. #14000

Kožený ochranný obal nože #33199

Kombinovaný nůž #15519

nůž vlnitě zabroušený 
k odstraňování krytin s vpichovaným rubem
vlnité zbroušení zajišťuje optimální odříznutí vláken. Nože jsou z vysoce jakostní 

tvrzené a speciálně povlakované pružné oceli s CNC brusem.

Vlnitě zabroušený nůž  210 x 60 x 1,0 mm #48402

kožený ochranný obal nože:
pro Duro- a Primo- Stripper #33203

#82348

#16876

Model s rukojetí

Lze použít i jako ruční 
nářadí

Výkon 2.000 W

Ruční, robustní stroj

1.010 W výkon

Náhradní nůž 200 mm

Lehký a ovladatelný 

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny



2323

příslušenství:
Vymezovač odstupu pro parketovou pilu (pro stejnou šířku řezu) #85141

HM-řezací kotouč 230 mm #85147

PKD řezací kotouč 230 mm (pro dřevo) #85148

DIA řezací kotouč 230 mm (pro tvrdé podlahy – beton) #85541

DIA řezací kotouč 230 mm (pro měkké podlahy – potěry) #85149
 

parketOvá  pila  ps 230
K rychlému, přesnému nařezávání parket a minerálních podkladů   

 • silný motor umožňuje prořezávání parket a minerálních  
podkladů bez přestávek

 • hloubka řezu je spojitě nastavitelná od 0 – 60 mm

 • koncovka pro odsávání prachu

parketová pila  ps 230

technická data:

230V, 2.600 W, 6.500 ot. / min, průměr řezacího kotouče 230 mm, hloubka řezu 

spojitě nastavitelná 0 – 60 mm, průměr sací koncovky 50 mm, hmotnost: 28 kg

rozsah dodávky:

Pila PS 230, HM řezací kotouč Ø 230 mm, nářadí pro výměnu řezacího kotouče

#84919

Silný motor umožňuje 
prořezávání parket  
a minerálních pod- 
kladů bez přestávek

Hloubka řezu spojitě 
nastavitelná do 60 mm

Koncovka pro 
odsávání prachu

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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příslušenství  prO  OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny

trhací svěrka premium
Velká pomoc při odstraňování nalepených podlahových krytin. Nezničitelná díky 

vysoce kvalitnímu materiálu z hliníku. Zkoušena na sílu v tahu do 200 kp.

Svěrka Premium #13342

trhací svěrka s dřevěným držadlem
Kovová, s pružným uložením svěrky a otáčivým dřevěným úchytem. 

Svěrka s dřevěným držadlem #87918

ergo cutter pro
Ideální nástroj k nařezávání pásů textilních krytin jako 

přípravná práce před použitím stripperu. 

Ergo Cutter Pro #88300 Náhradní nože Ergo Cutter Pro #13421

podlahová škrabka
Velmi stabilní konstrukce, šířka 300 mm, délka násady 135 cm.

Podlahová škrabka #13934

Náhradní nůž #14001

ruční škrabka wOlFF
Pracovní šířka 10 cm, včetně 5 nožů.

Ruční škrabka WOLFF #51505

Náhradní nože, bal. 10 ks #13617

Sada šroubů #88367

profi ruční škrabka wOlFF
Pracovní šířka 52 mm, dodává se bez čepelí.

Profi ruční škrabka WOLFF #65500

Trapézové čepele, bal. 100 ks #13419

OdstraňOvání pOdlahOvé krytiny
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mambO evO
Univerzální talířový brousící stroj pro všechny brousící a frézovací práce           

 • optimální přizpůsobení brusných prostředků opracovávané ploše 
pomocí plynulé regulace otáček od 100 do 400 ot./min

 • vnitřní odsávací kruhová lamela

 • jemné broušení parket

 • vysoký točivý moment motoru umožňuje efektivní, rychlou práci 
a vysoký úběr - vysoký tah motoru i při nízkých otáčkách

 • přídavná závaží pro vyšší úběr

 • jednoduchý transport v osobním automobilu umožňuje sklopná 
rukojeť a odnímací závaží (rozměry ve složeném stavu 55 x 40 
x 88 cm)

 • uložení talíře, které tlumí vibrace a nárazy

 • výškově nastavitelná kolečka

Jednokotoučová 
bruska mambo evO

technická data:

230 V, 2.000 W, počet otáček 100 – 400 ot./min, pracovní šířka 375 – 400 mm, 

hmotnost 52 kg + 18 kg přídavné závaží, s regulátorem rozběhového proudu

rozsah dodávky:

Bruska Mambo, ochranná a odsávací manžeta, přídavné závaží 18 kg, chrániče sluchu, 

prodlužovací kabel 2,52, bez unášecího talíře a odsávání

příslušenství:
Čistící nádoba #39709

Prodlužovací kabel WOLFF (obr. str. 28) #41811

Kompletní prachotěsná manžeta #20747

Náhradní kartáče velké #20993

#61804

Spojitá regulace
otáček

Výškově seřiditelná
kolečka

Spojitě nastavitelný 
sklon vodicí rukojeti

PříPrava Podkladu                               
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samba
Ruční talířový brousící stroj pro všechny brousící, čisticí a lešticí práce

Ruční, velmi výkonný stroj se silným 1.700 W motorem k broušení 
a kartáčování potěrů a stěrek, stejně jako k mokrému čištění 
kobercových podlahových krytin a leštění tvrdých podlah.

 • silný motor pro bezproblémové opracování podkladů

 • celá škála různých brusných talířů a čistícího příslušenství pro 
každé zadání 

 • speciálně zesílená rukojeť 

 • robustní ocelová kolečka

 • kovová pojezdová kolečka

Jednokotoučová bruska 
samba 1.700 w

technická data:

230 V, 1.700 W, 154 ot./min, hmotnost: 44 kg, šíře záběru 375/400 mm, robustní 

kovové tělo 

rozsah dodávky:

Bruska Samba, bez odsávání a unášecího talíře

příslušenství: viz str. 28

#56364

Zobrazení ukazuje stroj s odsáváním
(plastové)

Spojitě nastavitelný 
sklon vodicí rukojeti

Ruční stroj s 1.700 W

Také pro mokré čištění

Ideální pro malé až střední plochy 

Kovová pojezdová kolečka typová

PříPrava Podkladu                                                   
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příslušenství prO sambu, FlamencO, Jive a tanGO:

přídavné závaží
zvyšuje výkon úběru stroje

11 kg #34097

papírové filtrační sáčky 40 cm
40 cm, bal. 10 ks, (stroje do roku výroby 2004)      #13504

papírové filtrační sáčky 80 cm 
80 cm, bal. 5 ks, (stroje od roku výroby 2004)        #37299

prodlužovací kabel wOlFF 
25m 3Gx2,5² Schuko #41811

Čisticí nádoba                                                       
Pro mokré čištění pady a kartáči. Čistící nádoba se upevní na vodící rukojeť brusky. 

Obsah nádoby cca. 12,0 l.

Čisticí nádoba                                                                                   #59831

kovová kolečka přídavná sada                                     
Pro dodatečné vybavení starých modelů, které ještě nejsou vybaveny plastovými kolečky 

Kovová kolečka přídavná sada                                                         #83950

Odsávání plastové
Odsávání komplet                                                  #13503

sestává ze

sacího zařízení s držákem koše                               #35082

sada hadic s T-kusem                                             #14038

sací manžeta s clonou                                             #14039

kartáčový věnec                                                      #15353

Odsávání kovové
Odsávání komplet                                                   #74177

sestává ze:

sacího zařízení s držákem koše                                #35082

sací manžeta s kolenem                                           #72462

sada hadic pro prachovou těsnící manžetu              #73385

PříPrava Podkladu                               
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Jive

tanGO

FlamencO Ruční, velmi výkonný stroj k broušení a kartáčování  
potěrů a stěrek 

 • silný motor pro bezproblémové opracování podkladů

 • nízká hmotnost

 • celá škála různých brusných talířů a čistícího příslušenství pro 
každé zadání

 • speciálně zesílená rukojeť

 • robustní ocelová kolečka

K mokrému čištění koberců a k leštění tvrdých podlah                                            

Ruční 1.000 W stroj se širokým spektrem.

 • broušení a kartáčování potěrů a stěrkových hmot

 • pro jemné broušení parket a korku

 • mokré čištění koberců a leštění podlah

 • leštění olejovaných a voskovaných podlah 

Jednokotoučová bruska 
Flamenco 2.200 w / 154 ot./min

Jednokotoučová bruska 
Jive 2.200 w / 230 ot./min

Jednokotoučová bruska 
tango 1.000 w

technická data:
230 V, 2.200 W, 154 ot./min, hmotnost 44 kg, šíře záběru 375/400 mm 

technická data:

230 V, 2.200 W, 154 ot./min, hmotnost 44 kg,

šíře záběru 375/400 mm 

technická data:
230 V, 1.000 W, 154 ot./min, hmotnost 41 kg, šíře záběru 375/400 mm 

rozsah dodávky:
Bruska Flamenco, bez odsávání a unášecího talíře

rozsah dodávky:

Bruska Jive, bez odsávání a unášecího talíře

rozsah dodávky:
Bruska Tango, bez odsávání a unášecího talíře

přslušenství:  viz str. 28

přslušenství: viz str. 28

příslušenství: viz str. 28

#56365

#56363

#56366

Výkonný stroj 
s 2.200 W

Výkonný motor 

Lehký stroj
s 1.000 W

Ideální pro malé až 
střední plochy

Speciálně pro leštění, 
mytí a padování

Také pro mokré čištění

Také pro mokré čištění

230 ot./min

Ideální pro malé plochy

PříPrava Podkladu                                                   
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brusné talíře a příslušenství prO JednOkOtOuČOvé brusky
vhOdné prO naše mOdely mambO, samba, tanGO, FlamencO a Jive

unášecí talíře s podkladem z mechové 
pryže
Pro brusný papír, HM-brusné kotouče a brusnou mřížku:

Průměr 375 mm #13299 Průměr 400 mm #13327

Podložka z mechové pryže:

Průměr 375 mm #13500 Průměr 400 mm #13328

unášecí kotouč s plstí
Průměr 375 mm

Pro brusný papír #13501 Plstěná podložka #13526

brusná mřížka, bal. 10 ks.

Průměr 150 mm 406 mm

Zrnitost 60 #33511 #12665

Zrnitost 80 #33513 #12666

Zrnitost 100 #33514 #12667

Zrnitost 120 #33515 #12668

Zrnitost 150 #33516 #12669

Zrnitost 180 #33517 #13549

brusný papír, oboustranný,  bal. 10 ks.

Průměr 380 mm 400 mm

Perforace 40 mm 25 mm

Zrnitost 16 #50820 #51243

Zrnitost 24 #13527 #13329

Zrnitost 40 #13528 #13330

Zrnitost 60 #13529 #13534

Zrnitost 80 #13530 #13535

Zrnitost 100 #13532 #13536

Zrnitost 120 #13533 #13537

hm-brusný kotouč, oboustranný

K zabroušení potěrů a stěrek a k odstraňování zbytků lepidel a podlahových krytin.

Průměr 375 mm 400 mm

Zrnitost 12 #33291 #33292

Zrnitost 14 #50849 #50850

Zrnitost 16 #13510 #13515

Zrnitost 24 #13517 #13518

Zrnitost 36 – #38197

příslušenství k unášecím talířům
Šroub s levým závitem #14044 Upínací kotouč #14043

Inbusklíč SW 8 #14959

PříPrava Podkladu                               
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brusné talíře prO JednOkOtOuČOvé brusky
vhOdné prO naše mOdely mambO, samba, tanGO, FlamencO a Jive

brusný talíř s tvrdokovovým prstencem
Prstenec má stejnou funkci jako HM-kotouče. Trvanlivost a agresivita jsou ovšem výrazně vyšší.  

Velmi vhodný k odstraňování zbytků starých vpichovaných materiálů.

Zrnitost 16 #14254 Zrnitost 24 #14255

příslušenství:

Tvrdokovový prstenec, K 16 #14256 Tvrdokovový prstenec, K 24 #14257

unášecí talíř pro multiloch-pady
průměr 410 mm
Pro hladké broušení čerstvě položených dřevěných podlah, pro mezibroušení vrstev laků, pro renovaci olejovaných ploch  

a přepracování lakovaných parketových podlah (znečištěných, zaprášených), pro zmatování lakovaných ploch a pro opra-

cování minerálních dílenských podlah.

Vč. unášecího talíře

Unášecí talíř komplet, 410 mm #40607

Odprašovací PAD, 410 mm #42796

Podložka suchý zip #41043

talíř s hrnkovými kartáči
Začišťovací broušení u anhydritových a cementových potěrů. #15735

příslušenství:

Šestidílná sada hrnkových kartáčů #15736

Upevňovací souprava pro sadu hrnkových kartáčů #15737

kartáč s plochými dráty
K odstraňování zbytků pěny, plsti a juty. Ke zdrsňování anhydritových tekutých potěrů. Ke zdrsňování 

anhydritových tekutých potěrů, k průmyslovému čištění podlah. Délka drátu 45 mm.

Kartáč s plochými dráty #15738

brusný kotouč multi
K jemnému broušení parket a mezibroušení vosků. Pro 4 brusné kotouče, 150 mm. vč. zvlášť vysokého kartáčo-

vého věnce, #40982, pro práce s bruskou Mambo.

Brusný kotouč Multi                                                                                         #14023

příslušenství:

Kartáčový věnec, vysoký. Pro práce s bruskou Mambo #40982

PříPrava Podkladu                                                   
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unášecí talíř, kartáČOvé nástavce a Čisticí pady

multiloch-pad, bal. 10 ks.

Průměr 150 mm 410 mm

zrnitost 36 – #40720

zrnitost 40 #40775 #40741

zrnitost 60 #40776 #40742

zrnitost 80 #40777 #40743

zrnitost 100 #70754 #40744

zrnitost 120 – #40745

zrnitost 150 – #40746

zrnitost 220 – #40747

zrnitost 320 #40778 #40748

zrnitost 400 – #40749

Čisticí pady
Průměr 150 mm 410 mm 410 mm

Tloušťka materiálu 10 mm 10 mm 20 mm

Balení 10 Stk. 10 Stk. 5 Stk.

K leštění na vysoký lesk: bílý #33510 #12679 #12693

K voskování a leštění: béžový #33509 #12676 #12680

Pro základní a průběžné čištění: šedý – – #80718

K číštění: červený #33507 #34300 #34298

K základnímu čištění/osvěžení: zelený #33506 #12677 #12691

K abrazivnímu čištění elastických podkladů: hnědý – – #65080

K abrazivnímu čištění keramických obkladů: černý #33505 #12678 #12692

K olejování: #33525 #33524 –

unášecí talíř pro pady
průměr 400 mm

Unášecí talíř pro pady #13300 Náhradní podložka #15739

perlonový kartáč, tvrdý
Kartáč s tvrdými štětinami k prvnímu/základnímu čištění tvrdých podlahovin (linoleum, PVC, kámen, keramika). #13507

šampónovací kartáč, bez zobrazení

S měkkými štětinami k čištění kobercových podlah #13506

kartáč z vlnitého drátu
Ke kartáčování a předčištění povrchů. #13539

lešticí kartáč, kokosový, bez zobrazení

K okartáčování a leštění tvrdých krytin (linoleum, PVC, kámen, keramika). #13505

talíř na přírodní kámen
K čištění podlah z přírodního kamene. nepoužívat s jednokotoučovou bruskou mambo!

Talíř na přírodní kámen #33209

hrubý kartáč pro drhnutí, bez zobrazení

Pro běžné čištění (údržbu) tvrdých podlahovin s hrubým znečištěním a nánosy špíny. #13508

* 150 mm pady 
pro brusný talíř Multi  
(obr. str.31))
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brusné talíře prO JednOkOtOuČOvé brusky Od 1.700 w

brusný talíř se 6 kameny k 20
K broušení potěrů a stěrkovacích hmot, k odstraňování 

nerovností, zbytků barev a sádry. pro stroje od výkonu 1.700 w.

Brusný talíř se 6 kameny K 20 #13540

příslušenství:

Brusný kámen, K 20 #13490

Frézovací talíř s rotačním principem
K přípravě všech druhů pokladů. pro stroje s výkonem od 1700 w.

Frézovací talíř s rotačním principem #34284

příslušenství:

Jednotlivý frézovací modul #34285

Hladký kotouč #34286

Sada koleček pro modul, 12 ks #34288

hm-frézovací talíř s destičkami
HM-frézovací destičky k odstraňování silných vrstev lepidel se zbytky vláken, plsti a pěny.  

pro brusky s výkonem od 1700 w.

HM-frézovací talíř s destičkami #13569

příslušenství:

Frézovací modul s HM-destičkami #13550

HM-destička (1ks) #13566

Frézovací talíř s hvězdicemi
K odstraňování stěrkovacích hmot, zbytků lepidel na prknech nebo jiných dřevěných podkladech. Se třemi fré-

zovacími hlavicemi. pro brusky s výkonem od 1700 w.

Frézovací talíř s hvězdicemi #14243

příslušenství:

Hvězdicová kolečka (sada po 42 ks) #14244

Frézovací hlava #14245

brusný talíř se spirálovými diamantovými brusnými hlavicemi, uspořádanými do vějíře
K broušení všech běžných nátěrů, stěrkovacích hmot a především betonových podlah. Také lze bez problémů 

brousit i extrémně tvrdé stěrkovací hmoty. pro brusky s výkonem od 1700 w.

Brusný talíř se spirálovými diamantovými brusnými hlavicemi, uspořádanými do vějíře #14248

příslušenství:

Hvězdicová brusná hlavice #14249

Základní brusný talíř pro diamantové segmenty
Průměr 400 mm, komplet s držáky segmentů pro diamantové segmenty #51840
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diamantOvÝ brusnÝ talíř ninJa
Efektivní, jednoduchý a osvědčený

 • extrémně efektivní brusný talíř pro jednokotoučové brousící stroje

 • vysoká kvalita a dlouhá životnost segmentů

 • jednoduchá výměna segmentů pomocí moderního kluzného 
systému Slide in-System

 • diamantové segmenty pro různé použití s přiloženou tabulkou 
použití 

 • jedinečný WOLFF design

diamantový brusný talíř ninja

provedení:
Ninja komplet se segmentem  PCD s drtí #68867

Ninja komplet se segmentem  PCD Scraper #68866

Ninja komplet se segmentem  ES K20 #68869

Ninja komplet se segmentem  BT K20 #68868

Extrémně efektivní brusný talíř pro všechny typy podkladů

Bezpečné a jednoduché použití pomocí zabez-
pečení diamantovým selektorem

Jednoduchá výměna diamantových segmentů pomocí 
narážecího systému
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všechny seGmenty JsOu vhOdné prO JednOkOtOuČOvé brusky 
s pOČtem OtáČek Od 150 dO 500 Ot./min

podklad/produkt bt k20 es k20 pcd split pcd scraper

#68390 #68391 #68389 #68388

prosím, vyberte si pro 
váš podklad vhodný 
segment

Allround Segment pro

středně tvrdé až tvrdé 

podklady

Allround Segment pro 

měkké až velmi měkké

podklady

K ostraňování zbytků lepidel 

stejně jako tenkých vrstev 

stěrek a barev

Segment s polokruhovým 

zubováním, k agresivnímu 

odstraňování silných vrstev 

lepidel, malt, zbytků plsti a juty 

a také silných vrstev stěrky

tvrdý beton •
cementový potěr •
anhydridový potěr •
litý asfal •
magneziový potěr •
tenká epoxidová vrstva • •
PU povrstvení •
podlaha z plastu •
zbytky lepidel méně 1mm • •
zbytky lepidel více 1 mm •
disperzní fixace •
lepicí malta na dlažbu •
izolační lepenka •
zbytky pěny a plsti • •
juta a SDR zbytky • •
* Prosíme, dbejte při předání zboží na naše pracovní a bezpečnostní upozornění v našem návodu k obsluze.
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pOdlahOvá bruska 

bs 125

pOdlahOvá bruska

bs 180

kompaktní podlahová bruska od wOlFFu
 • vysoký úběr pro optimální pracovní postup

 • elektronika pro pozvolný rozběh a samoodpínací uhlíky

 • odklopný kryt pro bezprašné práce na okrajích plochy

 • prachotěsné kartáče pro vysoký odsávací účinek

 • antivibrační držadlo

 • aretace hřídele pro snadnější výměnu kotouče

ruční bruska pro podlahářské práce. 
možnost práce přímo na stěně! 
Ruční stroj k broušení u okrajů schodišťových stupňů, podest, 
kolejnic a stěn

 • odklopný a výškově nastavitelný kryt pro bezprašné práce na 
okrajích plochy

 • k odstranění nerovností, zbytků lepidel a krytin, stěrkovacích 
hmot a barev 

 • se sacím uzávěrem: pružný uzavírací kryt zajišťuje vysoký 
odsávací výkon

 • součástí je brusný kotouč ES K20

podlahová bruska bs 125

podlahová bruska bs 180

technická data:

230 V, 1.550 W, 11.000 ot./min, pracovní šířka 125 mm, 

hmotnost 2,6 kg

technická data:

230 V, 2.200 W, 6.600 ot./min, pracovní šířka 180 mm, hmotnost 9,5 kg

rozsah dodávky:

Podlahová bruska BS 125, brusný kotouč průměr 125 ES K20 černý,

transportní kufr, chrániče sluchu, ochranné brýle

rozsah dodávky:

Podlahová bruska BS 180, sada nářadí, chrániče sluchu, ochranné brýle, 

transportní bedna, 1 brusný kotouč ES K20 čís. 75407

příslušenství:
Sada kartáčů BS 180 #82650

1 brusný kotouč ES K20 #75407

#80582

#15930

Vysoký úběr pro optimální pracovní postup

Antivibrační držadlo

Aretace hřídele pro snadnější výměnu kotouče

Práce až k okraji plochy 

Ruční nářadí

180 mm pracovní šířka
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brusné kOtOuČe - vÝběr

podklad/produkt bt k20 gold es k 20 black pcd split, silber pcd scraper, silber

#72984 125 mm #72983 125 mm #75404 125 mm #75405 125 mm
#75406 180 mm #75407 180 mm #75408 180 mm #75409 180 mm

prosím, vyberte si pro 
váš podklad vhodný 
segment

Allround-Segment pro středně 

tvrdé až tvrdé podklady

Allround-Segment pro

středně tvrdé až 

tvrdé podklady

K ostraňování zbytků

lepidel stejně jako  

tenkých vrstev stěrek

a barev

Segment s polokruhovým 

zubováním, k agresivnímu 

odstraňování silných vrstev 

lepidel, malt zbytků plsti a juty 

a také silných vrstev stěrky

tvrdý beton •
cementový potěr •
anhydridový potěr •
litý asfalt •
magneziový potěr •
tenká epoxidová vrstva • •
PU povrstvení •
podlaha z plastu •
zbytky lepidel < 1 mm • •
zbytky lepidel > 1 mm •
disperzní fixace •
lepicí malta na dlažbu •
izolační lepenka •
zbytky pěny a plsti • •
juta a SDR zbytky • •
* Prosíme, dbejte při předání zboží na naše pracovní a bezpečnostní upozornění v našem návodu k obsluze.
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příslušenství pOdlahOvÝch brusek bs 125 a bs 180

příslušenství pOdlahOvé brusky bs 180

brusný kotouč es k20 černý
Pro měkké až velmi tvrdé podklady

ø 125 mm #72983

ø 180 mm #75407

brusný kotouč bt k20 zlatý
Pro středně tvrdé a tvrdé podklady

ø 125 mm #72984

ø 180 mm #75406

brusný kotouč pcd s drtí, stříbrný
Pro odstranění lepidel, stejně tak i tenkých vrstev stěrkovacích hmot a barev

ø 125 mm #75404

ø 180 mm #75408

diamantový brusný kotouč raptor
Extrémně agresivní brusný kotouč k odstraňování velmi odolných starých nátěrů např. epoxidových aj. vrstev.  

vhodný pouze k ubírání!

Diamantový brusný kotouč Raptor #15953

brusný kotouč pcd scraper, stříbrný
K agresívnímu odstranění silných vrstev lepidla, tekutých malt, plstěných a jutových 

zbytků, stejně tak i silných vrstev stěrkovacích hmot

ø 125 mm #75405

ø 180 mm #75409

diamantový brusný kotouč
Na sanování betonu a k odstraňování nátěrů.

Diamantový brusný kotouč jednořadový #15932 Diamantový brusný kotouč dvouřadový #15933

hm-brusný kotouč
K odstraňování lepidel a stěrkovacích hmot.

HM-brusný kotouč , 180 mm, K 16 #15934 HM-brusný kotouč , 180 mm, K 24 #15935
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pOdlahOvá bruska neO 230
Náš bestseller pro přípravu podkladu

 • ideální pro malé až střední plochy stejně tak i na okrajová místa

 • bezprašná, je integrován odsávací nástavec

 • úhlové nastavení brusné hlavy ve třech pozicích

 • pohyblivá odsávací kapota, která kopíruje podlahu

 • nastavitelná odsávací kapota pracuje i kolem okrajů

 • rukojeť je výškově nastavitelná a sklopná

 • jednoduchá blesková výměna diamantových segmentů pomocí 
moderního kluzného systému 

podlahová bruska neO 230 technická data:

Napájení: 230 V, 50 Hz, výkon motoru: 2,0 kW, počet otáček: 1500 ot/min, pracovní 

šířka: 230 mm, hmotnost: 44 kg, ukončení odsávací hadice: 50 mm

rozsah dodávky:

Podlahová bruska Neo 230, unášeč diamantových segmentů pro 4 diamantové 

segmenty, chrániče sluchu, prodlužovací kabel, bez brusného nářadí

#74650

Brousí až ke stěně

Umožňuje bezprašný provoz

Práce při okrajích 
možno provádět ve stoje

podlahový brousící stroj pro malé až střední plochy
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pOdlahOvá bruska neO 400
Síla pro velké plochy

Podlahová bruska na střední až velké plochy 

 • vysoký plošný výkon

 • efektivní a agresivní úběr také při velmi tvrdých vrstvách

 • nyní s dodatečným vnitřním kartáčovým límcem a dvěma 
odsávacími nástavci

 • rukojeť spojitě výškově nastavitelná

 • odsávací límec s kartáči

 • odsávací nástavec Ø 50mm

 • podpůrná kolečka umožňují lehký pohyb stroje na měkkých 
podkladech

pOdlahOvá bruska  neO 400 technická data:

Napájení: 400 V, 50 Hz, výkon motoru: 4,0 kW, počet otáček: 1500 ot/min, pracovní 

šířka: 400 mm, hmotnost: 95 kg, ukončení odsávací hadice: 50 mm

rozsah dodávky:

Podlahová bruska NEO 400, 1 přídavné závaží 15 kg, unášeč diamantových segmentů 

pro 4-12 diamantových segmentů, šetrná palička, chrániče sluchu, bez brusného nářadí 

#76970

příslušenství:
Prodlužovací kabel 25 m, 400 V, 16 A #15960

Sada kartáčů #84810

Přídavné závaží, komplet #72225

Podpůrná kolečka, komplet #83702

Vylepšené odsávání 
umožňuje bezprašný provoz

Vysoký plošný výkon,
efektivní agresivní úběr
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Vysoký plošný výkon,
efektivní agresivní úběr

diamantOvé seGmenty prO speciální pOužití. všechny seGmenty JsOu 
vhOdné prO JednOkOtOuČOvé brusky dO 1.500 Ot./min.

diamantový segment pkd
K agresivnímu odstraňování PU-laků, stěrkovacích hmot a tekutých stavebních lepidel. 

nevhodný pro válcovaný asfalt.

PKD-Segment #48028

pcd scraper Xt
Jako PCD Scraper, ale bez opěrného prvku. Pro odstranění velkých vrstev stěrkovací hmoty a lepidlových vrstev

PCD Scraper XT #75366

pcd ultra
Segment z pěti přímých PCD a opěrného prvku. Pro extrémně tvrdé stěrkovací hmoty, zbytky lepidel a povrstvení

PCD Ultra #75364

pcd ultra Xt
Segment s pěti přímými PCD, bez opěrného segmentu. Pro extra tvrdé stěrkovací hmoty, zbytky lepidel a povrst-

vení. Agresivnější, speciálně pro vyšší tvrdší vrstvy.

PCD Ultra XT #75365

sada dílů na přestavbu diamantových brusných talířů dodávaných do 04/2008
Pro diamantový brusný talíř dodaný před 04/08 při použití výše uvedených segmentů  

(standardně je třeba 5 sad).

Sada dílů na přestavbu diamantových brusných talířů #48957

rozsah dodávky: Držáky segmentů komplet s upevňovacími elementy.

diamantový segment es k opracování potěrů
K broušení a odstraňování slinutých vrstev u potěrů a k sundávání tenkých barevných vrstev  

na měkkých minerálních podkladech.

Diamantový segment SC 20  #56306 Diamantový segment SC 60 #56309

Diamantový segment SC 40 #56308

diamantový segment bt k opracování betonových podkladů
K broušení betonu, nátěrů a vysoce zušlechtěných stěrkovacích hmot a k sundávání 

tenkých barevných vrstev na tvrdých podkladech.

Diamantový segment SS 20  #48038 Diamantový segment SS 60 #56303

Diamantový segment SS 40 #48041

diamantový segment pkd s drtí
K odstraňování tenkých vrstev epoxidových pryskyřic, barev, lepidel na bázi umělých pryskyřic, PU- a disperzních 

lepidel. Dobře se hodí i k odstraňování netkaných textilií  a textilií se zdvojeným rubem. 

nevhodný pro měkké potěry.

PKD-Segment - s drtí #48036
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příslušenství prO siGma  550

sigma pkd-segment super a
S pěti přímými PKD. Pro agresivní odstraňování odolných vrstev lepidel a stěrkovacích hmot.

Sigma PKD segment Super A (bez obrázku) #72268

Sigma PKD segment Super A #72269

sigma pkd-segment tvrdý zlatý
Pro agresivní odstraňování vrstev lepidel a stěrkovacích hmot. Umožňuje široký výběr se zřetelem na potřebný brusný 

výkon a brusný tlak při poloviční nebo plné sadě nástrojů.

Sigma PKD-segment tvrdý zlatý #66214

sigma diamantový segment single k6 lila
Měkce spojovaný, hrubý segment k odstraňování různých nátěrů na bázi PU- nebo epoxidů. Funguje dobře na tvrdém povrchu.

Sigma Diamant-Segment single K6 lila #66177

sigma diamantový segment single bt k16 stříbrný
Měkce spojovaný standardní segment pro beton. Na odstraňování tenkých vrstev barev nebo lepidel. Vytváří hubě strukturované povrchy.

Sigma diamantový segment single BT K16 stříbrný #66178

sigma diamantový segment single es k16 stříbrný
Tvrdě spojovaný standardní segment pro beton. Na odstraňování tenkých vrstev barev nebo lepidel.

Vytváří hubě strukturované povrchy.

Sigma diamantový segment single ES K16 stříbrný #69452

sigma pkd-segment měkký zlatý
K šetrnému odstraňování vrstev lepidel a stěrkovacích hmot. Speciálně k použití na měkké potěry. Umožňuje široký 

výběr se zřetelem na potřebný brusný výkon a brusný tlak při poloviční nebo plné sadě nástrojů.

Sigma PKD-segment měkký zlatý #66213
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příslušenství prO siGma 550

brOušení před pOhledOvÝmi a užitnÝmi pOdlahami (šedÝ, hnědÝ, ČernÝ)

sigma diamantový segment double bt k 25 zlatý
Měkce spojovaný segment pro obzvláště účinné přibrušování betonových podlah před penetrováním a nanášením dalších vrstev.

Sigma diamantový segment double BT K 25  zlatý #66179

sigma diamantový segment single es k 25 zlatý
Tvrdě spojovaný segment pro účinné přibrušování potěrových podlah před penetrováním a nanášením dalších vrstev.

Sigma diamantový segment single ES K 25 zlatý #69453

sigma diamantový segment double k40-50 šedý
Jemnější segment k broušení betonových podlah. K odstraňování tenkých barevných vrstev. 

Také k předbroušení před broušením hnědým diamantovým segmentem (#66211).

Sigma diamantový segment double K40-50 šedý #66180

sigma diamantový segment double k 80 hnědý
Jemnější segment k broušení betonu, stěrkovacích hmot, přírodního kamene a teraca.  

K předbrušování před broušením černým diamantovým segmentem (#66212).

Sigma diamantový segment double K 80 hnědý #66211

sigma diamantový segment double k 120-200 černý
K broušení povrchu betonu, přírodního kamene a teraca bez rýh. K vytváření matných povrchů.

Sigma diamantový segment double K 120-200 černý #66212
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ct 200
Fréza na podklad s širokým spektrem použití

 • možnost použití od čištění až po těžké frézování

 • ruční, kompaktní stroj pro náročný provoz

 • plynulé, přesné nastavení hloubky frézování

 • napojení na průmyslový vysavač zajišťuje minimální prašnost 
při provozu

podlahová fréza  ct 200

technická data:

Pracovní šířka 200 mm, napětí 230 V, 2 kW, rozměry 97 x 80 x 36 cm (HxLxB), 

hmotnost 52 kg, plošný výkon 10 – 30 m2/hod (velmi závisí na vlastnostech 

podlahy, druhu použitých nástrojů a nastavení hloubky frézování), ukončení sací 

hadice 50 mm

rozsah dodávky:

Podlahová fréza CT 200, chrániče sluchu, ochranné brýle,

bez frézovacího bubnu!

#13641Ideální pro malé až střední plochy

Výkon 2.000 W

Variabilní použití stroje

příslušenství:
Hřídel pro frézovací buben CT 200, sada po 4 ks #13646

Prodlužovací kabel WOLFF, 25 m (viz str. 28) #41811

Regulátor rozběhového proudu, externí (viz str. 76) #13639

Frézovací buben ct 200 s frézovacími 
lamelami
Pro zdrsnění betonu. Pro odstranění starých lepidel, stěrek a barev na tvrdých, pevných podkladech. 

nepoužívat na plovoucích potěrech!

Frézovací buben CT 200 s frézovacími lamelami #13642

Sada frézovacích lamel pro CT 200, 76 ks #13643

Sada mezikroužků pro frézovací buben CT 200, 76 ks #13644

Frézovací buben ct 200 se škrabacími lamelami komplet
Speciálně pro staré zbytky lepidel a stěrkových hmot a barev na měkkých podkladech a plovoucích potěrech.

Frézovací buben CT 200 se škrabacími lamelami komplet #13648

Sada škrabacích lamel pro CT 200, 40 ks, 10 mm #13649

Sada mezikroužků pro buben se škrabacími lamelami CT 200, 72 ks #13650

Frézovací buben ct 200 s paprskovými lamelami komplet
Pro odstranění tenkých vrstev barev a zdrsnění kovových povrchů.

Frézovací buben CT 200 s paprskovými lamelami komplet #38923

Sada paprskových lamel pro CT 200, 356 ks #38924

Frézovací buben CT 200 (bez zobrazení) bez lamel #13645
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řeZaČ spár v pOtěru  eF  135
Řezač potěrových spár pro rychlé a bezprašné dělení minerálních materiálů. 

Řezač potěrových spár pro rychlé a bezprašné dělení minerálních 
materiálů. Perfektní řešení pro přesnou, čistou a efektivní práci.

 • hloubka řezu do 35 mm

 • spojité nastavení hloubky řezu

 • označení pro střed řezacího kotouče

 • velmi dobré ruční ovládání

 • bezprašná práce

 • pojezdová kolečka ulehčují prořezávání pracovních spár na 
podlaze 

řeZaČ spár v pOtěru  eF 135

technická data:

230 V, 1.550 ot./min, hloubka řezu 35 mm, hmotnost 4,5 kg

rozsah dodávky:

Řezač spár v potěru EF 135, diamantový kotouč průměr 135, nástavec pro vysavač 

prachu, ochranné brýle, chrániče sluchu, sada nářadí

příslušenství:
Diamantový kotouč EF 135 #68602

Transportní kufr #84759

Vlnovkové sponky bal. 1.000 ks #13932

Vlnovkové sponky bal. 100 ks. #13878

#68679

Umožňuje 
bezprašnou 
a rychlou práci

Spojité 
nastavení 
hloubky řezu

Speciálně pro 
ruční obsluhu

PříPrava Podkladu                                                   
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starvac m|55
Kompaktní a výkonný vysavač pro mokré i suché čištění

 • plně automatické čištění filtru 

 • antistatická hadice a vstup hadice

 • kola, sací hadice a vysoce flexibilní elektrický kabel (7,5 m)

 • nezanechávají stopy (non marking)

 • třída prašnosti M

 • ručně nastavitelný sací výkon

starvac m|55

technická data:

(V x Š x D) 580 x 380 x 870 mm, hmotnost 17,5 kg, vstup sací hadice 35

mm, délka hadice 4 m (antistatická a nekreslící), množství vzduchu max. 140 

m3/h, podtlak max. 22, 00 kPa, síťové napětí 220–240 V, max. výkon 1380 W,

obsah nádrže 54 litrů

rozsah dodávky:

Starvac M|55, sací hadice (4m), sací trubice, papírové filtrační sáčky, mokrá / suchá 

podlahová hubice 300mm, hubice na vysávání spár, připojovací objímka pro elektrické 

nářadí (3 ks), vypouštěcí hadice, obsah nádrže 54 l, membránový filtr   

příslušenství:
Sací trubice #60944

Sací hadice, 4 m #60951

Podlahová hubice #60947

Podlahová hubice Alu 370 mm #62162

Hubice do spár #60950

Filtrační sáčky (5 ks) #60948

Filtr mokrého a suchého sání #61933

Filtr suchého sání #60949

Vak Starvac na nečistoty (10 ks) #62697

Membránový filtr  #62562

#60800

Výkon 1.380 W

Vysavač pro 
suché a mokré
vysávání

Plně automatické
čištění filtru

PříPrava Podkladu                               
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velmi vÝkOnnÝ separátOr
Oddělí velké množství hrubých nečistot a jemného prachu.

Velmi výkonný separátor, který oddělí velké množství hrubých 
nečistot a jemného prachu přímo před vysavačem prachu. Je 
použitelný pro parketové stroje a jednokotoučové brusky, pily, 
ruční brusky a mnoho jiného elektrického nářadí a může být se 
sacím nástavcem použit také při vysávání podlahových ploch

 • konstantní sací výkon

 • ochrana vysavače a filtru

 • stupeň separace až k 99% pevných částic

 • kolečka nezanechávají stopy na podlaze

 • sací hadice a koncovky jsou uzpůsobeny pro WOLFF Starvac  
a Vacuclean

 • jednoduché vyprazdňování pomocí standardních sáčků na 
odpad

Velmi výkonný separátor, který oddělí velké množství hrubých 
nečistot a jemného prachu přímo před vysavačem prachu. 

 • konstantní sací výkon

 • ochrana vysavače a filtru

 • stupeň separace až k 99% pevných částic

 • jednoduché vyprazdňování pomocí standardních sáčků na odpad

 • staticky vodivá hadice a těleso odlučovače

 • tím, že je hadice staticky vodivá, je separátor vhodný pro dřevěný 
prach

 • sací hadice a koncovky jsou uzpůsobeny pro WOLFF Starvac a 
Vacuclean (adaptér sada pro Ronda  #82069)

separátor (odlučovač) separátor (odlučovač) antistatický 50 l –                                    
vhodný pro dřevěný prach

technická data:
Hmotnost: 8,9 kg, rozměry:  Ø 36 x 83 cm, délka hadice: 1,2 m, obsah náplně: 30 litrů

technická data:
Hmotnost: 10 kg, rozměry: Ø 40 x 92 cm, délka hadice: 1,5 m, obsah náplně: 50 litrů

rozsah dodávky:
Kompletně smontovaný odlučovač, koš na nečistoty, hadice 1,2 m (#73102)

rozsah dodávky:
Kompletně smontovaný odlučovač, koš na nečistoty, hadice 1,5 m (#82202)

upozornění pro použití:
Separátor se osazuje mezi vysavač a stroj                                                             

upozornění pro použití:
Separátor se osazuje mezi vysavač a stroj

#72916 #82215

Velmi silný a konstantní sací výkon

Stupeň odseparování až do 99% pevných částic

Použitelný pro mnohá elektrická zařízení

Plně automatické
čištění filtru

PříPrava Podkladu                                                   
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vacuclean 2
Vysoce výkonný průmyslový vysavač pro hrubé nečistoty a prach

Velká plocha filtru

Rychlé a bezpečné 
odstranění prachu 
pomocí páky

Poloautomatické čištění filtru

Velmi robustní PU hadice

Vysoce výkonný průmyslový vysavač pro hrubé nečistoty a prach s 
velkou plochou filtru  

 • velký zásobníkový filtr s 3 m2 plochou filtru (třída prašnosti M)

 • vybaven dvěma samostatně zapojenými 1.150 W motory

 • poloautomatické a velmi efektivní čištění filtru pomocí silného 
účinku vzduchu, na dlouhodobý provoz

 • ukazatel podtlaku umožňuje kontinuální kontrolu bezvadného 
provozu a případného vyčištění filtru

 • rychlé, bezpečné a hygienické odstranění nečistoty pomocí 
ruční páky pojízdného sběracího zásobníku

 • HEPA-Filter lze dodat jako zvláštní příslušenství

vacuclean 2

technická data:

(L x B x H) 590 x 480 x 1.010 mm, hmotnost 35 kg, délka hadice 5 m, napájecí 

napětí 230 V, motorový výkon 2.300 W, množství vzduchu 360 m3/hod, podtlak  

25 kPa, hlavní filtr třída prašnosti M, objem zásobníku 20 l

rozsah dodávky:

Vysavač Vacuclean 2, redukce 50/38, 5m PU sací hadice (průměru 50 mm), sací 

trubice, podlahová hubice 430 mm

příslušenství
Ukončovací prvek 50 mm #81990

Podlahová hubice 38 mm #81618

Plochá hubice #83178

Redukce  #81626

Sací trubice #81620

Hadicová spojka #13338

Náhradní hadice nová 5 m #13337

Náhradní kartáč 430 mm, 1 ks. #83446

Standardní filtr třída M #81613

Filtr PTFE (povrstvení teflonem třída M) #81615

Filtr H14 / HEPA #81616

Kónická sací hubice #81627

Vacuclean 2 HEPA #82452

#81148

PříPrava Podkladu                               
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vacuclean 2 lp
Vysoce výkonný průmyslový vysavač se systémem Longopac

Nekonečná hadice 
pro jistější odstraňování 
nečistot a prachu

Možnost zvedání 
zjednodušuje transport

Poloautomatické čištění filtru

Velmi robustní 
PU hadice

technická data:

(L x B x H) 590 x 480 x 1.200 mm, hmotnost 38 kg, délka hadice 5 m, napájecí 

napětí 230 V, motorový výkon 2.300 W, množství vzduchu 360 m3/hod, podtlak 25 

kPa, hlavní filtr třída prašnosti M

rozsah dodávky:

Vysavač Vacuclean 2 LP, redukce 50/38, 5m PU sací hadice (průměru 50 mm), sací 

trubice, podlahová hubice 430 mm, nekonečná hadice, kabelová spojka (čís. 81628)

příslušenství:
Ukončovací prvek 50 mm #81990

Podlahová hubice 38 mm                                      #81618

Plochá hubice                                                        #83178

Redukce                                                                 #81626

Sací trubice                                                            #81620

Hadicová spojka                                                    #13338

Náhradní hadice nová 5 m                                     #13337

Náhradní kartáč 430 mm, 1 ks   #83446

Nekonečná hadice                                                  #81629

Kabelová spojka                                                    #81628

Standardní filtr třída M #81613

Filtr PTFE (povrstvení teflonem třída M)                   #81615

Filtr H14 / HEPA #81616

Kónická sací hubice                                                #81627

Vacuclean 2 LP HEPA #82453

Vysoce výkonný průmyslový vysavač Vacuclean 2 se systémem 
Longopac pro jistější odstraňování hrubých nečistot a prachu. S 
možností zvedání a snížení sací jednotky pro jednodušší transport.

 • velký zásobníkový filtr s 3 m2 plochou filtru (třída prašnosti M)

 • vybaven dvěma samostatně zapojenými 1.150 W motory

 • poloautomatické a velmi efektivní čištění filtru pomocí silného 
účinku vzduchu, na dlouhodobý provoz

 • ukazatel podtlaku umožňuje kontinuální kontrolu bezvadného 
provozu a případného vyčištění filtru

 • možnost zvedání a snižování sací jednotky

 • 22 m nekonečná hadice

vacuclean 2 lp#81149

Rychlé a bezpečné 
odstranění prachu 
pomocí páky

PříPrava Podkladu                                                   
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t-reX
Vysoce výkonný průmyslový vysavač hrubých 
nečistot a jemného prachu

Vysává hrubé nečistoty

Výkon 3.500 W

Příslušenství lze libovolně sestavovat

S vylepšenými vlastnostmi hadice

Vysoce výkonný průmyslový vysavač hrubých nečistot a jemného pra-
chu. Sestavte si svůj vysavač samostatně pomocí sady příslušenství!  

 • k odsávání hrubých nečistot, stavebních nečistot s úlomky potěru 
nebo jemného prachu z broušení

 • jednoduché čištění filtru pomocí manuálního vibračního zařízení

 • nádoba na odpad s objemem 50 l se lehce odnímá a čistí

 • průmyslový vysavač je umístěn na stabilním vozíku s velkými koly 
a je snadno pojízdný

 • efektivní a výkonné odsávání až do 15 m délky hadice 

t-reX

technická data:

230 V, 3.500 W, 50 l zásobník, kapacita sání 570 m3/hod, sací výkon 2.200 mm H2O, 

plocha filtru 3 m2, hmotnost 65 kg, délka kabelu 10 m, rozměry 58 x 60 x 125 cm

rozsah dodávky:

Vysavač T-Rex, jemný filtr, startovací sada

startovací sada (složená z) #40066

Sací hadice, 50 mm, délka 5 m #13337

Sací trubice, průměr 50 mm T- Rex #13335

Válcová hubice  T-Rex #13336

Koncový nátrubek 50 mm TS 40/T-Rex #13339

Ukončovací přípojka 50 mm T-Rex #13340

Hadicová svorka, 40 – 60 mm #13445

Sací hubice kulatá T-Rex  #14262

Hadicová spojka, 50 mm  #13338

náhradní filtr

Absolutfiltr T-Rex (HEPA)  #51152

Náhradní jemný filtr #14261

spojovací sada, 50 mm se skládá z: #48376

- Koncový nátrubek d 50 mm TS 40/T-Rex  #13339

- Ukončovací přípojka 50 mm T-Rex #13340

- Hadicová svorka, 40 – 60 mm #13445

hadicová sada, 70 mm se skládá z: #48373

- Sací hadice, d 70 mm, (15 m) #48371

- Ukončovací hubice d 70 mm #14273

- Ukončovací přípojka d 70 mm (T40 a T-Rex) #14268

- Hadicová svorka, 60 – 80 mm #14269

- Ukončovací nástavec 70/50 #61802

Sada kartáčů k válcové hubici #56026

nástavná hubice 70 cm t-rex se skládá: #14263

Sada kartáčů k nástavné hubici #14264

Sací gumový prvek k nástavné hubici #14265

#13314

PříPrava Podkladu                               
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míchadlo typ mk
Robustní profi-míchadlo s dlouhou trvanlivostí. Se 3 lopatkami pro rychlou práci,

vysoký míchací účinek odspodu nahoru, závit upínání M 14.

Míchadlo Typ MK 120 mm #13604

Míchadlo Typ MK 160 mm #13611

míchadlo typ kr
Velmi vysoká střihová síla, lehce se čistí. Pro velmi viskózní lepidla a husté materiály. Ideální pro stěrkovací hmoty. 

Potlačuje tvorbu hrudek. Upínání SW 10.

Míchadlo Typ KR - 90S #13605

Míchadlo Typ KR - 120S #13606

Míchadlo Typ KR - 120S (závit upínání M14) #17057

Míchadlo Typ KR - 140 #39364

míchací stroj power X 1000
1.010 W jednorychlostní míchadlo #83924

• Robustní jednorychlostní motor

• Ergonomické rukojeti

• Upínání nástavců M 14

• Pro míchání řídce tekutých malt (např. stěrkovacích hmot, lepidel na dlažby, povrstvení)

technická data:

230 V, 1010 W, 0 – 780 ot./min, upínání nástrojů M 14, max. průměr míchadla: 120 mm, váha: 4,5 kg

rozsah dodávky:

Power X 1000, míchadlo typ KR 120 S/M14

příslušenství:

Nástavec 200 mm #68353

prodlužovací nástavec
200 mm #68353

míchací stroj power X 1600
1.600 W 2-rychlostní míchadlo s regulací otáček  #84169

• Robustní 2-rychlostní motor

• 1600 W 2 rychlostní míchadlo s regulací otáček ve 3 nastavitelných max. otáčkách

• Ergonomické rukojeti

• Plně elektronizované: pozvolný náběh, překročení teploty, přetížení stroje

• Pro míchání řídce i hustě tekutých malt (např. stěrkovacích hmot, lepidel na dlažby, povrstvení)

• Velmi vhodný k míchání velkých množství do 75 kg  

(ve spojení s WOLFF míchací stanicí 75 l) 

• Kombinovaný míchací stroj pro podlaháře

• Upínání nástavců M 14

technická  data:

230 V, 1600 W, přednastavitelné max. otáčky 1. stupeň: 100/325/530 ot./min, přednastavitelné  

max. otáčky 2. stupeň: 320/490/780 ot./min, upínání nástrojů M 14, max. průměr míchadla: 160 mm, váha: ca 5 kg

rozsah dodávky:

Power X 1600, míchadlo typ KR 140 S/M14

příslušenství:

Nástavec 200 mm #68353

PříPrava Podkladu                               
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transportcaddy 30 l vč. míchací nádoby
K rozmíchání až 30 kg prášku #65846

• dvoubodový sklopný systém pro perfektní vyváženost

• použitelný pro všechny běžné 30 l nádoby

rozsah dodávky:

Podstavec pro Transportcaddy, míchací nádoba 30 l

příslušenství:

Podstavec Transportcaddy #65848

Míchací nádoba 30 l #65847

Vylévací hubice #15829

míchací nádoba 110 l
Nová zvětšená míchací nádoba s plnícím množstvím do 110 l.  

Pro míchání lehčených potěrů                                                                        #83248

příslušenství:

Míchadlo typ MK 160 mm                                                                               #13611

Onemix
OneMix je vhodný pro míchání parketových lepidel, epoxidových pryskyřičných penetrací a epoxidových 

pryskyřičných malt. Míchací kotouče (nástavce) jsou určeny pro jednorázové míchání. Pouze tyč se po rozmíchání 

očistí, míchací nástavce se vyhodí..

OneMix míchací tyč                                                                                       #87946

OneMix míchací nástavce (bal. 10 ks)                                                            #87947

míchací souprava 75 l komplet
Kompletní míchací stanice k rozmíchání až 75 kg prášku                            #65480

• dvoubodový sklopný systém pro perfektní vyváženost

• speciálně vzájemně sladěný komplet

• použitelný pro každé míchadlo vzhledem ke speciálnímu držáku

rozsah dodávky:

Podstavec, míchací nádoba 75 l, držadla, míchadlo pro míchačku, držák hadice, bez míchacího stroje

příslušenství:

Podstavec míchací soupravy 75 l                                                                   #65481

Držadlo míchací soupravy 75 l                                                                       #65491

Míchadlo míchací soupravy 75 l                                                                     #65492

Míchací nádoba míchací soupravy 75 l                                                          #65493

Držák hadice míchací soupravy 75 l                                                               #65494

míchadlo pro míchací soupravu 75 l
Velké dvoukřídlové míchadlo k rozmíchání až 75 kg prášku                          #65492

PříPrava Podkladu                                                   
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švýcarské natahovací hladítko

500 mm  #56204

lžíce na lepidlo

S postranní lištou 280  #56205

hladítko

280 x 135 mm  #56203

ruční brousek

K přibroušení stěrek a potěrů

Brousek, rozměr: 20 x 10 x 3,5 s držadlem                                                     #13493

hm-brousek z tvrdého kovu

K hrubému přebroušení a k odstraňování hrubého znečištění.

Působí agresivně vzhledem k obsahu HM-drti. Upravený pro práci u stěn.

HM-brousek K 24 #15718

ripper
Nářadí k redukování prachu při vyprazdňování pytlů se stěrkou.

Pro osazení na WOLFF míchací nádobu 30 l. #84094

PříPrava Podkladu                               
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FlOw-FiX-set

ZaříZení prO 
dávkOvání vOdy                                                                              

Výpustný kohout k rychlé a ergonomické aplikaci stěrkovací hmoty 
na podlahu

 • s pomocí dodávaného ručního vrtáku se  
namontuje na míchací vědro

 • ve spojení s Wolff Cady je tak možné stěrkovací hmotu z 
míchacího vědru jednoduše a přesně vylévat

 • optimálně je vhodný pro WOLFF míchací vědro 30 l (čís.65847)

Jednoduché a rychlé dávkování požadovaného množství vody při 
míchání potěrů a stěrkovacích hmot.

Ideální pro míchání velkého množství hmoty.

Flow-Fix-set

Zařízení pro dávkování vody

technická  data:

Měřená jednotka: litr, měřené množství: 0,05 až 9999,99 litru, zdroj proudu: AC/DC 

adaptér 100 – 240 Voltů, 50/60 Hz adaptér, tlak vody: min 0,2 – max 4 bar, uzávěr 

vody: měděný kohout 1/2“ 21 mm (kompatibilní s Gardena připojovacím systémem)

rozsah dodávky:

Flow – Fix (výpustný kohout), ruční vrtačka

rozsah dodávky:

Přístroj pro dávkování vody, transportní kufřík, dva ks vodní spojky (kompatibilní ke 

Gardena-připojovacímu systému), 230 V síťový adaptér 

příslušenství:
Stativ #84920

Sada hadic #85963

#84137

#84917

Zobrazení ukazuje dávkovač vody se stativem
(k dostání jako příslušenství ).

Stativ Sada hadic

PříPrava Podkladu                                                   
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Základní špachtle pro lepidla 28 cm vč. rukojeti

• umožňuje nanášení lepidla vestoje

• napodobení ručního pohybu speciálním kloubem

• rychlé čištění nářadí díky speciálnímu designu

#65495

rozsah dodávky:

Univerzální teleskopická rukojeť, základní špachtle na lepidlo, držák rukojeti

příslušenství:

Náhradní základní špachtle na lepidlo #65496

Univerzální teleskopická rukojeť #65497

Držák rukojeti s kloubem #67983

vyrovnávací stěrka 56 cm vč. rukojeti

• umožňuje nanášení vyrovnávací hmoty vestoje

• napodobení ručního pohybu speciálním kloubem

• rychlé čištění nástroje díky speciálnímu designu

#65501

rozsah dodávky:

Teleskopická rukojeť, vyrovnávací stěrka, držák rukojeti

příslušenství:

Náhradní vyrovnávací rakle na hmotu #65502

Univerzální teleskopická rukojeť #65497

Držák rukojeti s kloubem #67983

velkoplošná stěrka 60 cm vč. rukojeti

• umožňuje nanášení vyrovnávací příp. stěrkovací hmoty vestoje

• 2 nastavitelné kolíky k seřízení výšky

• napodobení ručního pohybu speciálním kloubem

#65503

rozsah dodávky:

Univerzální teleskopická rukojeť, velkoplošná stěrka, držák rukojeti

příslušenství:

Náhradní velkoplošná stěrka #65504

Univerzální teleskopická rukojeť #65497

Náhradní kolíky pro velkoplošnou stěrku, 1 pár #65505

Držák rukojeti s kloubem #67983
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#79742

#52298

#13658

náhradní třmen kladky pro teleskopickou rukojeť
Umožňuje využití pro nanášecí válečky spolu s teleskopickou univerzální rukojetí.

Třmen kladky pro teleskopickou rukojeť #87948

upevňovací držák pro rákli
Umožňuje použití teleskopické rukojeti (čís. 65497) pro rákle, rákli s hroty a velkoplošnou potěrovou rákli

Upevňovací držák pro rákli #87949

univerzální teleskopická rukojeť

• umožňuje ergonomickou práci vestoje

• možnost různého využití

• se speciálním adaptérem použitelná také pro odvzdušňovací válce

• nastavitelná délka od 97 cm do 170 cm

#65497

Obsah dodávky:

Teleskopická univerzální rukojeť, držák rukojeti

příslušenství:

Adaptér pro odvzdušňovací válce #65499

upevňovací držák 
pro rákli  
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rakel
K nanášení samorozlévacích stěrkovacích hmot. K práci vestoje s úchytem pro dřevěnou rukojeť. 

Pracovní šířka 56 cm. Vč. zubové lišty R2 #52298

Zubování  R1 #13397

Zubování  R2 #13396

Zubování  R3 #51546

stiftrakel 
K nanášení všech samorozlévacích vyztužených a nevyztužených vyrovnávacích hmot a povrstvení. Umožňuje práci 

ve stabilním držení. Pracovní šířka 600 mm, se 4 ocelovými šrouby a nerezovým ocelovým listem pro nastavení 

výšky nanášení od 0 mm do 10 mm. Dodáváno s držákem rukojeti, bez rukojeti..

Stiftrakel #79742

velkoplošná rakel na potěry
S upínací objímkou pro rukojeť nebo teleskopickou tyč, upevňovacím kusem z litinového úhelníku a vyměnitelným 

ocelovým listem 100 mm vysokým, a 0,6 mm silným a dvěma plynule nastavitelnými klouzavými vodítky pro 

rovnoměrné seřízení jakékoli požadované výšky nanášení v rozpětí 6 mm až 30 mm. Šířka 800 mm.

Velkoplošná rakel na potěry #13658

Náhradní ocelový list #13659

Náhradní vodítka, bal. 2 ks #13660

univerzální držák
Držák z práškově povrchově upravené čtyřúhelníkové ocelové trubky, s upevňovacím

nátrubkem z hliníku pro teleskopickou tyč nebo rukojeť ze dřeva, příp. z kovu, kovové upevňovací šrouby s 5 křídlo-

vými maticemi. Vhodný pro list rákle a pro gumovou lištu (viz str. 59)

Univerzální držák #87890

Odvzdušňovací válce
K odvzdušňování stěrkovacích hmot a nátěrů.

Včetně ochranného krytu proti postříkání.

pracovní šířka: 25 cm 50 cm 75 cm

Délka trnů 11 mm #13879 #13762 #14270

Délka trnů 21 mm #14272 #14021 #14271

Délka trnů 31 mm #13637 #13636 #13638

Délka trnů 100 mm – #88320 –

příslušenství:

Univerzální teleskopická rukojeť (vyobrazení viz str. 57) #65497

Adaptér pro univerzální teleskopickou rukojeť (viz str. 57) #65499
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nylonový váleček, 250 mm
Ke zpracování lepidel pro podlahové krytiny, pro bitumenové nátěry, zpracování polyesterů, dvousložkových laků, 

kyselinovzdorných nátěrů. Enormně odolný vůči namáhání a rozpouštědlům. bez držadla válečku.
Nylonový váleček                                                                                    #13763

Držadlo válečku                                                                                      #15551

pěnový váleček, super jemný, 250 mm
Pro lakýrnické práce a nátěry, vhodný pro laky na bázi umělých pryskyřic, akrylátů, pro lazury, základní barvy a 

základní laky. Prostá polyesterová pěna. bez držadla válečku.
Pěnový váleček super jemný #15552

Držadlo válečku #15551

kontejner na váleček
K uložení právě použitého válečku.

Účinně brání vyschnutí válečku.

Pouzdro na váleček #41789

Gumové stěrkovací lišty  pro univerzální držák (viz. str. 58)

Gumové lišty ze světlé pryže, Shore A 60

Hladká, příp. zubová. Rozměr (LxH) 650 x 55 mm

Gumová lišta zubování  0 mm (hladká) #87895

Gumová lišta zubování 2 mm #87896

Gumová lišta zubování 3 mm #87897

Gumová lišta zubování 4 mm #87898

Gumová lišta zubování 5 mm #87899

Gumová lišta zubování 8 mm #87901

Gumová lišta zubování 14 mm #87902
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špachtle k vyrovnávání výšek, nerez

Z 0,7 mm silné, 115 mm široké, tvrzené a vysoce leštěné nerezové pružné oceli a 40 mm vysokého dřevěného 

držadla. Dva zámkové šrouby a křídlové matice upevňují výškovou hranu, která je spojitě nastavitelná  

od 2 do 15 mm.

S nastavitelným dorazem pro výškové vyrovnání, nerez 280 mm #87889

špachtle ergostar - Jednička na trhu!

• Profilovaný elastický úchop pro lepší a ergonomické držení

• Pracovní lišty jsou sevřeny bez použití nýtů, pro lepší čištění

Špachtle Ergostar  21 cm #41784

Špachtle Ergostar  28 cm #41787

Základní špachtle
K osazení zubovou lištou

Základní špachtle  21 cm #13378

Základní špachtle  28 cm #13381

špachtle na lepidlo
pracovní šířka 18 cm 25 cm

Špachtle na lepidlo zubování  A1 #13761 #15569

Špachtle na lepidlo zubování  A2 #13876 #13886

Špachtle na lepidlo zubování  B1 #13877 #13841

Špachtle na lepidlo zubování  B2 #15566 #15570

Špachtle na lepidlo zubování  B3 #15567 #15571

Špachtle na lepidlo zubování  B11 #38622 #39923

Špachtle na lepidlo bez zubování #15568 #15572

špachtle pro kladení palubek
Speciální zubová špachtle se základním zubováním B11 a 2 zvětšenými zuby #65656

vzorkovník-vějíř
Pro zubové lišty WOLFF s TKB zubováním #51771
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rapid špachtle, nerez

Z 0,3 mm tlusté, tvrzené a nerezové pružné oceli. Na pracovní hraně lehce prohnutá, 100 mm užitné výšky listu. 

S nastavitelným podpůrným plátem a 35 mm širokým voskovaným držadlem.

Rapid špachtle, nerez 200 mm #87877

Rapid špachtle, nerez 270 mm #87878

podlahová špachtle

Z 0,6 mm tlusté, tvrzené a leštěné oceli s šikmo osazeným držadlem

Podlahová špachtle 530 mm #87884

nanášecí špachtle, ozubená

S tvrzeným a jemně prohnutým broušeným a leštěným ocelovým listem s TKB zubováním B1, s oválným, 

voskovaným držadlem, průběžně nýtovaným. Zubování viz str. 59.

Nanášecí špachtle, ozubená  - šířka 60 mm #87881

Nanášecí špachtle, ozubená  - šířka 80 mm #87882

štukatérská špachtle, nerez

Z leštěné, nerezové oceli. Střenka profilovaná, puntíkovaná. Ergonomická formovaná rukojeť z 2 komponentní 

umělé hmoty.

Štukatérská špachtle, nerez – šířka 80 mm #87879

Štukatérská špachtle, nerez – šířka 100 mm #87880
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ZubOvé lišty wOlFF

Zubové lišty wOlFF, oboustranně zubované, podle tkb  (bal. 10 ks, dodáváno v plastovém boxu)

Zobrazení 
v originální velikosti

tkb
šířka
21 cm

šířka
28 cm

šířka
56 cm

A1 0,50 1,50 1,10 55° #13367 #13382 –

A2 1,30 1,70 1,40 55° #13373 #13388 –

a3 0,40 1,60 1,50 45° #13374 #13389 –

a4 0,40 1,10 0,75 55° #13375 #13390 –

a5 1,45 1,35 1,00 55° #13376 #13391 –

b1 2,60 2,40 2,00 55° #13370 #13385 –

b2 2,00 3,00 2,55 55° #13371 #13386 –

b3 3,30 3,70 3,25 55° #13372 #13387 –

b9 9,90 6,10 5,00 60° – #33754 –

b11 7,90 6,10 5,00 60° #13380 #13399 –

R1 1,50 4,00 3,00 – #13400 #13402 #13397

R2 2,00 4,00 5,00 – #13401 #13403 #13396

r3 2,40 5,00 6,00 – – – #51546

S2 0,10 4,20 3,35 60° #13404 #13410 –

s3 0,10 2,50 1,75 65° #13409 #13413 –

s4 0,10 10,30 5,05 90° #13379 #13398 –
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Jehlové boty
K přecházení po čerstvě natřených a vystěrkovaných podkladech a plochách. 

Jehlové boty #51549

rozsah dodávky:

Jehlové boty, náhradní souprava jehel, 2 kusy náhradních řemínků #53091

vlnovková sponka

K ukotvení pohybových spár a k opravám křehkých míst v podkladu. K silovému uzavření dilatačních spár,  

např. s UZIN KR-416. Délka 70 mm, šířka 2 mm.

Vlnovková sponka bal. 1000 ks #13932

Vlnovková sponka bal. 100 ks #13878

Jehlové boty spiky

K přecházení po čerstvě natřených a vystěrkovaných podkladech a plochách.  

Jehlové boty Spiky, vel. M – pro boty vel. 42 a menší (ca. 32 cm) #80454

Jehlové boty Spiky, vel. L – pro boty vel. 42 – 44 (ca. 34 cm) #80455

Jehlové boty Spiky, vel. XL – pro boty vel. 44 – 48 (ca. 36 cm) #80456

Náhradní hroty Spiky (bal. 32 ks) #80457

Náhradní hroty oblé (bal. 32 ks) #83464

měděná vodivá páska

Pro vodivé pokládání podlahových krytin. K odvedení statického náboje.

Role 50 m #13594

Role 200 m #13595

Role 2 x 25 m, samolepící #54874

levelpin
Samolepicí značky pro výškové nastavení při aplikaci stěrkovacích hmot a potěrů.  Balení 10 x 10 ks #80040

PříPrava Podkladu                                                   



64

Zkušební a měřicí technika

měřicí přístrOJe | Zkušební kuFry
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přístrOJ prO měření vlhkOsti 
universal v1-d4 basic

 • k využití při měření vlhkosti podkladu

 • bez vnějšího rušení způsobu měření vlhkosti při současném 
zachování vysoké přesnosti měřených výsledků 

 • jednoduché ovládání přístroje

 • měřené hodnoty správně zobrazované na dobře čitelném displeji

 • vhodný pro předběžné zkoušení zralosti stavebních hmot pro 
pokládku při CM měření

 • technické detaily viz tab. str. 68

 • základní verze přístroje pro měření vlhkosti V1 – D4

 • technické detaily viz tab. str. 68

přístroj pro měření vlhkosti universal 
v1 – d4 professional

přístrOJ prO měření vlhkOsti 
v1-d4 basic

Omezení:

Měřicí přístroj V1 – D4 nemůže rozeznávat a měřit vlhkost přes elektricky vodivé 

materiály jako je plechové krytí, krytiny z etylen-propylen-kaučuku nebo mokrý 

povrch. Proto není vhodný pro měření betonových podlah s podlahovým překrytím, 

např. dřevem.

Omezení:

viz V1-D4 Professional

technická data:

Rozměry: 147 x 89 x 33 mm, zdroj proudu: baterie, 2 x AA 1,5 Volt, znaky na displeji: 

černá a bílá s podsvícením, rozlišení: 128 x 64 pixel, provozní teplota: od 5o C do  

40o C, přesnost: +- 0,5 %, použitelné stupnice pro podklady: beton, cement, anhydrit, 

relativní stupnice, IR sensor pro povrchovou teplotu, 15,3 stupnice/digit

technická data:

Rozměry: 147 x 89 x 33 mm, zdroj proudu: baterie, 2 x AA 1,5 Volt, znaky na 

displeji: černá a bílá s podsvícením, rozlišení: 128 x 64 pixel, provozní teplota: od 

5o C do 40o C, přesnost: +- 0,5 %, použitelné stupnice pro podklady: beton, 

cement, anhydrit, relativní stupnice, 15,3 stupnice/digit. Bez IR senzoru pro 

povrchovou teplotu.

rozsah dodávky:

Měřicí přístroj V1 – D4 Professional, balení baterií, kufřík, návod k použití

rozsah dodávky:

Měřicí přístroj V1 – D4 Basic, balení baterií, kufřík, návod k použití

#71053

#83113

přístrOJ prO měření vlhkOsti           
universal v1 – d4 prOFessiOnal
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kartáčová elektroda sada be - 03
K měření vlhkosti potěrů pomocí 2 vyvrtaných otvorů #73618

narážecí elektroda pp - 05
K měření vhlkosti dřeva #73772

klimasensor cs-06 s kabelem
K určení teploty, vzdušné vlhkosti a rosného bodu #73773

sada pro měření odporu
Pro měření elektrického odporu a měření vodivosti #73774

klimasensor cs-10 s kabelem
K určení teploty, vzdušné vlhkosti a rosného bodu

Na stavbě umístěn do vyvrtaného otvoru. Dodán s #73775 #83665

hadička pro klimasensor
Jako uzávěr pro vyvrtaný otvor pro měření relativní vzdušné vlhkosti v betonu 

(RFT/KRL metoda) bal.20 ks #73775

plošná elektroda sada Fe - 04

Lze zabudovat k okrajovému dilatačnímu pásku, pro sledování vlhkosti pod plovoucím potěrem
#73619

příslušenství k měřícímu přístrOJi vlhkOsti universal v1-d4 prOFessiOnal

Zkušební a měřící technika 
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thermohygrometer lvt 15 professional

• měření teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu (RH)

• určení rosného bodu

• vstup pro termoelement (typ K, povrchový snímač OF-02) pro doplňkové 

měření povrchové teploty 

• optický a akustický alarm při teplotních rozdílech

• technická detaily viz tabulka pro výběr str. 69

#71055

technická data:

Napájení proudem: baterie, 2 x AA 1,5 Voltu, příkon: 34 mA, rozměry: 146 x 79 x 26 mm (v x š x hl.), displej: 

monochromatický se zadním podsvícením, rozlišení: 128 x 64 pixel, provozní teplota okolí: 5o C – 40o C, méně, než 

80% relativní vlhkost vzduchu bez kondenzace.

rozsah dodávky:

Měřicí přístroj LVT 15 Professional, baterie, kufřík, návod k obsluze

Povrchový snímač OF – 02 (#71057)

příslušenství:

Hloubková sonda TF-01 #71056

thermohygrometer lvt 15 ir

• měření teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu

• určení rosného bodu

• měření povrchové teploty bez doplňkové sondy pomocí zabudovaného infračerveného senzoru

• optický a akustický alarm při teplotních rozdílech

• technická detaily viz tabulka pro výběr str. 69

#83115

technická data:

Napájení proudem: baterie, 2 x AA 1,5 V, příkon: 34 mA, rozměry: 146 x 79 x 26 mm (v x š x hl.), displej: mo-

nochromatický se zadním podsvícením, rozlišení: 128 x 64 pixel, provozní teplota okolí: 5o C – 40o C, méně, než 

80% relativní vlhkost vzduchu bez kondenzace.

rozsah dodávky:

Měřicí přístroj LVT 15 IR, baterie, kufřík, návod k obsluze

přístroj k měření vlhkosti hydrometer Gm-200

• pro měření vlhkosti betonu, sádry, cementu

• možné i měření vlhkosti dřeva

• měření bez zásahu do měřené plochy

• jisté uchopení v ruce a pohodlná obsluha s ohledem na malé rozměry, ergonomickou formu a 

protiskluzný gumový okraj

• manuální seřízení displaye

#71054

technická data:

Rozměry: 142 x 79 x 24 mm, napájení proudem: baterie, 2 x AA 1,5 V, displej: monochromatický se zadním podsví-

cením, rozlišení: 128 x 63 pixel, manuální nastavení displeje, provozní teplota okolí: 5o C – 40o C,  

9 měřicích stupnic.

rozsah dodávky:

Měřicí přístroj GM - 200, baterie, kufřík, návod k obsluze

Zkušební a měřící technika 
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tabulka pOužití přístrOJů prO měření vlhkOsti

Oblasti měření v1-d4 basic v1-d4 prOFessiOnal
betonová hmota hmotnostní % 0 – 6,0 Gew.-% 0 – 6,0 Gew.-%

cement CM %  0 – 4 CM–% 0 – 4 CM–%

cement hmotnostní %  0 – 6 Gew.-% 0 – 6 Gew.-%

anhydrit CM %  0 – 1,9 CM–% 0 – 1,9 CM–%

anhydrit hmotnostní %  0 – 6 Gew.-% 0 – 6 Gew.-%

relativní stupnice 0 – 100 % 0 – 100 %

IR senzor pro povrchovou teplotu – -30 – +250 °C

15.3 stupnice/digitální 0,3 – 15,3 0,3 – 15,3

měřicí stupnice

betonová hmota hmotnostní % • •
cement CM % • •
cement hmotnostní %  • •
anhydrit CM %  • •
anhydrit hmotnostní %  • •
relativní stupnice • •
15.3 stupnice / digitální • •
IR teplotní senzor – •
stupnice dle druhu dřeva hmotnost. % vlh. dřeva – •
měření el. odporu Ohm stupnice – •
kOntakty (vstupy)

3,5 mm Jack kontakt – •
Mini USB kontakt – •
příslušenství

čís. 73618   sada kartáčová elektrody BE - 03 – •
čís. 73619  sada plošné elektrody FE - 04 – •
čís. 73772  natloukací elektroda PP - 05 – •
čís. 73773  klimasenzor CS - 06 s kabelem – •
čís. 83665 klimasenzor CS - 10 s kabelem – •
čís. 73775 hadička pro klimasenzor – •
čís. 73774 sada k měření elektrického odporu – •
rOZsah dOdávky

Měřící přístroj V1 - D4 • •
sada baterií • •
kufřík • •
návod k obsluze • •

#83113 #71053
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tabulka pOužití měřicích přístrOJů prO měření teplOty a vlhkOsti

Oblasti měření lvt 15 ir lvt 15 prOFessiOnal
teplota vzduchu -10 – +50 °C -10 – +50 °C

vzdušná vlhkost 5 – 99 % 5 –  99 %

rosný bod -30 – +100 °C -30 – +100 °C

IR teplotní senzor -30 – +250 °C –

povrchový senzor OF 02 – •
hloubkový senzor TF 01 – OPTIONAL

příslušenství

čís. 71056  hloubkový senzor TF - 01 – •
rozsah dodávky

Měřící přístroj LVT 15 • •
povrchový senzor OF 02 (čís. 71057) – •
Sada baterií • •
Kufřík • •
Návod k obsluze • •

#83115 #71055
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Zkušební kufr pro podklady
Kompletně vybavený pro zkoušení podkladů a pro veškerá přípravná měření  

vlhkosti před CCM – měřením. #79320

1. teploměr a vlhkoměr lvt 15 ir (viz str. 67)

K měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu (RH) a povrchové teploty, stejně tak  

k určení rosného bodu.

2. přístroj k měření vlhkosti Gm – 200 (viz str. 67)

K měření vlhkosti betonu, sádry, cementu, EPS a dřeva.

3. rydlo

Sada se skládá z rydla, rycí šablony, ochranného obalu.

4. měřicí klín 

K měření nejhlubších bodů mezi dvěma opěrnými body měřicí latě. Měřicí klín je shora odečitatelný

5. praktické příslušenství

Zámečnické kladivo a drátěný kartáč

rozsah dodávky:

Kufr, teploměr a vlhkoměr LVT 15 IR, měřák vlhkosti potěru GM 200, rydlo, 

zámečnické kladívko, měřicí klín, drátěný kartáč.

měřicí klín
K měření nejhlubších bodů mezi 2 dosedacími body měřící latě.  

Měřící klín se odečítá shora. #13628

rydlo
Při metodě s použitím rydla se do podkladu vyryjí v úhlu 40 – 60o rovnoběžné přímky.  

Podle vzhledu vyryté mřížky a stavu podkladu pod mřížkou  

lze posoudit pevnost podkladu. #13803

rozsah dodávky: 
Rydlo, rycí šablona, ochranné pouzdro

Zkušební a měřící technika 
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ccm - přístroj classic
Kompletní sada se všemi nástroji potřebnými k měření vlhkosti. V hliníkovém přepravním kufru. #13486

rozsah dodávky:

Palička 1000 g, zámečnické kladivo, plochý sekáč, krátká odběrová lžíce, čisticí kartáč, mechanická váha do 100 g, 

sada se 4 kuličkami, rozmělňovací miska, 2 odběrové misky s krytem, sada drobného náhradního materiálu s těs-

něním a kalibračními ampulemi, sada 25 ks karbidových ampulí, cejchovaná tlaková láhev s teploměrem povrchové 

teploty, tyč pro ustavení pružinové váhy, mechanický manometr do 2,5 baru, stopky, kovový kufr

ccm - přístroj alu bussines pro
Kompletní sada v modrém aluminiovém kufru, včetně tiskárny protokolu. #84546

rozsah dodávky:

Palička 1000 g, zámečnické kladivo, plochý sekáč, krátká odběrová lžíce, čisticí kartáč, digitální váha do 200 g, 

sada se 4 kuličkami, rozmělňovací miska, 2 odběrové misky s krytem, sada drobného náhradního materiálu s těs-

něním, bateriemi a kalibračními ampulemi, sada 25 ks karbidových ampulí, cejchovaná tlaková láhev s teploměrem 

povrchové teploty, digitální manometr do 3,0 barů, tiskárna protokolu, aluminiový kufr

příslušenství:

Karbidové ampule 25 kusové balení #74554 Těsnicí kroužky (3 malé a 3 velké kroužky) #15872

Karbidové ampule 100 kusové balení #13662 Sada kuliček, 4ks. #14019

CM-manometr #15874 Rozmělňovací miska #18372

Digitální CM-manometr #15876 Digitální váha #16256

Testovací ampule bal. 10 ks. #14020 Pružinová váha #15873

ccm set ecO
CCM Set ECO #65431

rozsah dodávky:

Palička 1000 g, plochý sekáč, krátká odběrová lžíce, čisticí kartáč, digitální váha do 200 g, sada se 4 kuličkami, 

rozmělňovací miska, 2 odběrové misky s krytem, sada drobného náhradního materiálu s těsněním, bateriemi a 

kalibračními ampulemi, sada 25 ks karbidových ampulí, cejchovaná tlaková láhev s teploměrem povrchové teploty 

(dle předpisu pro tlakové přístroje 97/23/EG), manometr ECO do 1,6 baru s krytem, kovový kufr.

pressomess přístroj k měření pevnosti ve smyku
Speciální měřicí přístroj pro odborníky a znalce v oboru podlahových krytin.  #16273

K měření smykové pevnosti podkladů jako potěry, stěrky nebo dřevěné materiály..

• smyková síla se měří hydraulickým senzorem

• smyková pevnost se odečítá na indikátoru

• testováno FMPA, Otto-Graf-Institut, Stuttgart

• max. zkušební síla 5 kN

rozsah dodávky:

PressoMess, distanční kalibr, ruční špachtle, dvojsložkové lepidlo, po 20 ks zkušebních a podkládacích špalíčků, 

přepravní kufr

příslušenství:

Podkládací špalíčky, balení po 100 ks #13922

Zkušební špalíčky, balení po 100 ks #13923

Reaktivní lepidlo #13926

Zkušební a měřící technika 
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hmbOX
Měření vlhkosti 4.0  

Vysoké úspory nákladů

Menší ztráta času na stavbě

Bez vnějšího rušení, čistý a jednoduchý

Možnost přenášení dat přes browser a App   

Digitální měřicí metoda a exaktní výsledky

Monitoring a rychlá reakce pro mnohé uživatele    

hmbox je digitální měřicí přístroj, který hygrometrickou metodou 
měření přesně určuje vlhkosti různých stavebních hmot, např. potěrů.

Stabilním umístěním na podklad lze úspěšně a bez rušicích vlivů 
stanovit vlhkost.

S hmboxem se shromažďují četná data a pomocí GMS se předávají 
do centrálního serveru.

Hliníkový kroužek hmboxu se fixačním lepidlem nalepí na potěr. V 
dutém prostoru uvnitř kroužku je osazen senzor, který sleduje a měří 
relativní vzdušnou vlhkost a teplotu (klima v materiálu).

Senzor v plášti měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu v prostoru 
(klima v prostoru).

Nezávisle od struktury potěru je určena zralost potěru k pokládce.  

hmbox

rozsah dodávky:

hmbox, 1x HM fixační lepidlo, 1x cutter nůž, 1x nádobka k rychlému testu, 

transportní kufřík, 1x šroubovák, návod k obsluze

příslušenství:
HM  fixační lepidlo #85861

#85860

 • z hlediska zákazníka je umožněno přesné a nerušené stanovení 
vlhkosti podkladu v objektu.

 • moderní technologií je možné přenášet data a výsledky měření 
a pomocí metody App je možné je poskytnout různým uživa-
telům (stavebníkovi, architektovi, stavbyvedoucímu atd.) 

Zkušební a měřící technika 
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paint-checker

 • je vhodný pro měření vzdáleností, ploch, stejně tak i pro stanove- 
ní objemů a výpočet pravého úhlu

 • pro jednotlivá měření a trvalé uchování výsledků

 • rozsah měření: 0,05 – 40 m (nejdelší měřená vzdálenost do 
max. 40 m) 

 • malý a lehce ovladatelný

laser – měřicí přístrOJ  pt 400  prO 
měření vZdálenOstí 

rozsah dodávky:

Měřicí přístroj, baterie, taška, pojistná smyčka, návod k obsluze

#84428

Přístroj pro měření barev podle předem definované barevné 
stupnice. Výsledek měření: dvě barvy, které se téměř shodují s 
vybranou barevnou paletou a procentuální stanovení podílů RGB 
barevných součástí, ze kterých se barva skládá.

pro měření barev jsou instalovány následující barevné stupnice:
 • RAL Effect, RAL Design & RAL Classic

 • Pantone

 • NCS

 • PPG Chromatic

 • PPG Voice of Colours

 • Caparol 3D System

 • SIKKENS 5051

paint-checker

rozsah dodávky:

Paint – Checker, baterie, plastový kufr, návod k obsluze

#84761

laser-měřicí přístrOJ  
pt 400

Zkušební a měřící technika 
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linOcut
Klasika

Perfektní spoje při všech elastických podlahovinách a vpicho-
vaných kobercích. Mnohostranné možnosti použití dle různých 
typů dorazů!

 • patentovaná technika

 • top-design

 • rovný řez bez pravítka

 • řeže od stěny ke stěně

 • dvě čepele pro řezání v obou směrech

 • řeže vrchní hranu pásu a využívá spodní pás jako vedení

 • pracuje přímo v lepidlovém loži

 • nastavitelná šířka spáry

 • hloubka řezu nožů je nastavitelná

řezač spojů linocut rozsah dodávky:

Linocut, dorazový plech Standard (2mm), doraz pro vpichové koberce (4mm), 10 

náhradních čepelí (z toho 2 jsou namontovány)

příslušenství: 
Náhradní nože, bal. 10 ks. #13429

dorazové destičky pro další možnosti použití:

Doraz Standard (2mm) #13430

Doraz pro koberce (8mm) #13432

Doraz pro vpichované koberce (4mm) #13431

Doraz pro řezání hran #13449

šířka seřezávání hran je nastavitelná ve 3 stupních od 1,5 – 6 cm
vhodný pro všechny verze linocutu.

Protidoraz pro Linocut #60676

Pro použití Linocutu jako orýsovače nebo řezače při práci 

přímo na stěně. Vhodný pro všechny verze Linocutu

.

#40262

Jednoduchý, ergonomické používání

Doraz pro řezání hran čís. 13449

                                                                 Protidoraz pro Linocut čís. 60676

V ceně 2 dorazové destičky pro více možností 
použití

S ponořovací zarážkou 

Pokládka Podlah
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Greencut
Řezač švů (spojů) a hran.

 • k řezání spojů (švů)

 • k začišťování hran z výroby

 • vč. 2 dorazů pro vpichované koberce a elastické krytiny 

 • pro praváky i leváky

Greencut

rozsah dodávky:

Řezač spojů a hran GreenCut, 4 mm dorazová deska, 2mm dorazová deska, 3 vložky 

(5mm, 10mm, 15mm), distanční držadlo, 10 háčkových čepelí, 10 trapézových čepelí

#63998

Vhodný pro praváky i leváky

V ceně 2 dorazové destičky pro více možností 
použití

S ponořovací zarážkou

Dorazy a vodítka

příslušenství:

Trapézové čepele #13419

Háčkové čepele #13421

Superháčkové čepele #13422

Pokládka Podlah
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railcut
Perfektní řez ve spoji

Pro perfektní dvojitý řez ve spoji. Řez spoje je na základě vodicí 
kolejničky v optimálním úhlu 90o k rovině krytiny.

 • umožňuje perfektní dvojitý řez na měkkých, elastických krytinách 
z kaučuku a vinylu, stejně tak i na vpichovaných krytinách

 • navíc lze použít pro řezání pásů

 • čepele je možné výškově nastavit (0-15mm)

 • dobré ovládání, ergonomická forma

 • protiskluzná kolejnička (1,40m)

 • prodloužení kolejničky je možné

 • pro praváky i leváky

railcut rozsah dodávky:

Railcut, protiskluzná kolejnička (1,40m), 10 trapézových čepelí

příslušenství:
Prodloužení kolejničky Railcut (1,40m) #69877

Trapézové čepele (bal. 100 ks) #13419

#69864

Perfektně padne do rukou a ergonomický

Pro perfektní dvojitý řez ve spoji

Hloubka řezu je spojitě nastavitelná

Pokládka Podlah



78

desiGn cOllectiOn
Kompletní sada pro pokládku designových krytin

Kompletní sada pro pokládku designových krytin dodávaná v prak-
tickém Tanos kufru pro jednoduchý a bezpečný transport. 

 • perfektní spoje u všech elastických krytin a vpichovaných 
koberců provedené Linocutem

 • fasetování rubu krytiny

 • vyválečkování spojů u elastických krytin

 • jednoduchý transport v Tanos kufru

design collection rozsah dodávky:

Řezač spojů Linocut, FasTrimmer k fasetování rubu krytiny, přítlačný váleček Duo, 

pokosové nůžky pro designové krytiny, Pica-Dry značkovač, Tanos kufr

příslušenství:
Tanos-kufr #74844

#74843

V praktickém kufru

Nyní s Pica-Dry značkovačem

Sada nejlepšího nářadí pro pokládku designové 
krytiny

Tisíckrát prokázané

Pokládka Podlah
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řezač pásů  pro elastické krytiny
K řezání pásů, např. pro soklové lišty, intarzie a schody 

a k odřezávání výrobních hran

Pro pásy 0 – 8 cm (bez můstku) #13350

Pro pásy 3 – 20 cm #13351

Pro pásy 6 – 30 cm #13352

příslušenství:

Náhradní čepel, 5 párů #13353

Můstek, bal. 5 ks #13947

Souprava na přestavbu, pro použití háčkových #13354

Háčková čepel, bal. 100 ks #13421

elektrický řezač pásů pro linoleum a pvc
LS 35 (šířka řezu 35 cm) #15661

LS 65 (šířka řezu 65 cm) #16148

Ideální pro materiály obtížné k řezání. Ke zhotovování soklových 

pásů, intarzií z krytiny a pro schodišťové krytiny

technická data:

1.010 W, 10.000 ot./min, řezný list z tvrdokovu, 

max. šířka pásu 35 / 65 cm, max. tloušťka materiálu 6 mm 

rozsah dodávky:

LS 35 / 65, sada nářadí, ochranné brýle, chrániče sluchu, vak na prach

příslušenství

Řezací list pily #15662

Souprava na přestavbu, 
pro použití háčkových 

Seřazení čepelí k současnému nařezávání a 
prořezávání krytiny

Pokládka Podlah
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řezač okrajů linolea
K přiřezání výrobních hran, pro odstranění pnutí v oblasti spojů 

a/nebo k odstranění poškození okrajů od transportu #15605

rozsah dodávky:

Řezač okrajů linolea, 2 čepele

příslušenství:

Špičaté čepele, bal 5 ks #13358

řezač otvorů
Pro vyvrtávání děr pro trubky od topení, trubky vedení a otvory pro schodišťová madla při pokládání designových 

krytin, PVC, linolea, stejně tak i laminátu a parket 

Řezač otvorů 8 – 20 mm #15807

Řezač otvorů 16 – 30,5 mm #87831

kruhový řezač
WOLFF  kruhový řezač a orýsovač pro elastické a textilní krytiny a zároveň pro parkety a laminát #15626

K přesnému řezání nebo orýsování kruhů a kruhových výřezů 

až do průměru 260 cm – s nástavným ramenem až přes 28 m.

• přesné, opakovatelné kruhy

• fixování pomocí přísavek

• rychlé nastavení poloměru

• orýsování, řezání nebo frézování

• přesné nastavení hloubky čepele

• se šroubem s rýhovanou hlavicí

• nejmenší poloměr je 160 mm

rozsah dodávky:

Kruhový řezač Profi, deska z plexiskla vč. lepicích pásků, prodlužovací nástavec až do poloměru 130 cm, tužka, 

náhradní čepele, transportní kufr

příslušenství:

Náhradní čepele, bal. 6 ks  #15625

Prodlužovací nástavec do poloměru 4,86 m #15629

Spojovací kus pro horní frézu

Adaptér poloměrů v rozích a u stěn. Pro zhotovení kruhových úsečí se středem v rohu nebo u stěny

#15627

#15631

Hoblík na spáry pro kruhový řezač #15628

Náhradní čepel pro hoblík na spáry #13427

Pokládka Podlah
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Abbildung zeigt 
Multispider mit Zubehör 
(optional erhältlich)

Vhodný pro pokládku designových podlah, parket, 
laminátů a dlažeb

Pro všechny úhlové výřezy, také diagonální

Přesné nastavení dveřních rámů, topného 
potrubí, oblouků atd

multispider
Přesné osazení rámu dveří, topného potrubí, oblouků atd.

multispider

rozsah dodávky:

1x základní deska 450 mm, 2x snímací rameno 250 mm, 2x snímací 

rameno 350 mm, 4x upínací kolejničky , 4x snímací hrot / hrot

příslušenství:
Základní deska 450 mm #87920

Základní deska 200 mm #87921

Upínací kolejničky #87922

Spojovací tyč #87923

Snímací rameno 250 mm #87924

Snímací rameno 350 mm #87925

Snímací rameno 550 mm #87926

Snímací hrot/hrot #87927

Snímací kruh/kruh #87930

Snímač hrot venkovní #87931

Snímač hrot vnitřní #87932

#87919

Pokládka Podlah



82

desiGn cutter
wO 330

desiGn cutter
wO 630

 • rychlý a přesný

 • tichý a bezprašný

 • přenosný a lehký

design cutter wO 330

technická data:

Šířka čepele 330 mm, max. tl. materiálu je 16 mm, 

max. šířka dílce je 320 mm, celkový rozměr 650 x 460 x 500 mm,

hmotnost 9,34 kg

#72661

příslušenství:
Náhradní nůž pro WO 330 #72752

design cutter wO 630

technická data:

Šířka čepele 630 mm, max. tl. materiálu je 16 mm, 

max. šířka dílce je 630 mm, celkový rozměr 520 x 740 x 520 mm,

hmotnost 18,8 kg

#72663

příslušenství:
Náhradní nůž pro WO 630 #72776

 • rychlý a přesný

 • tichý a bezprašný

 • přenosný 

Pokládka Podlah
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přítlaČné  válce

 Přítlačný válec 30 kg

 Přítlačný válec 50 kg

 Přítlačný válec 68 kg

S ovládacími rukojeťmi pro pohodlnou přepravu.

 • válce se skládají ze čtyř rolen, které  
na sebe optimální navazují

 • s extrémně úzkou mezerou mezi jednotlivými rolnami pro 
zabránění tvorby bublin.

přítlačné válce pro podlahové krytiny rozsah dodávky:

Přítlačný válec s vodicím rámem, rukojetí s držadlem

příslušenství:
Pojezdový podvozek pro přítlačný válec #56404

#56401

#56402

#56403

Pokládka Podlah
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přítlačný válec pro podlahové krytiny
• ideální pro válcování všech podlahových krytin na malých až středních plochách.

• válec se přizpůsobí nerovnostem podlahy

• přítlačná síla se dá regulovat vlastní vahou

• také pro leváky 

Rozměr: 1,35 x 0,47 x 0,15 m, hmotnost 5,2 kg       

Přítlačný válec pro podlahové krytiny #15834

přítlačný válec duo
Pro přitlačení spojů u elastických podlahových krytin, zejména textilních krytin, do lepidlového lože

Přítlačný válec Duo #73709

přítlačné kladivo
Vykováno z jednoho kusu

Přítlačné kladivo #13619

přítlačný korek
30 x 12 x 2,5 cm #60505

přítlačné nářadí

• lehké, ruční nářadí k přitlačení podlahových krytin, zvláště na schodech a hranách

• oblá hrana, tím se krytina na podlaze ani na stěně nepoškrábe

• vhodné pro hrany 45o a 90o

Přítlačný válec pro podlahové krytiny #83734

přítlačné hladítko se snímatelným plstěným potahem, vč. násady
Praktické, lehké roztírací hladítko pro pohodlnou práci vestoje. Ideální pro textilní a elastické krytiny. 

Pracovní šířka 40 cm, pozinkováno.

Přítlačné hladítko se snímatelným plstěným potahem, vč. násady #62694

rozsah dodávky:

Hladítko s rukojetí, plstěný potah

náhradní díl:

Plstěný potah na přítlačné hladítko #61201

Pokládka Podlah
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Orýsovač kombi
K orýsování a řezání elastických podlahových krytin.  

Použitelný jako orýsovač a protiorýsovač. #13357

rozsah dodávky:

Kombi orýsovač, 2 orýsovací jehly pro linoleum a 2 špičaté čepele pro vinyl a pryž (v držáku)

příslušenství:

Orýsovací jehly, bal. 20 ks #13356

Špičaté čepele, bal. 5 ks #13358

Fastrimmer
S dorazem pro fasetování spodní strany krytiny a pro začištění lomové hrany. #15623

rozsah dodávky:

FasTrimmer, doraz k fasetování spodní strany krytiny, přepravní kabela, 6 náhradních čepelí

příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 10 ks #80578

Orýsovač spojů
K orýsování tvrdých krytin, nastavitelná orýsovací jehla #13355

příslušenství:

Orýsovací jehly, bal. 20 ks. #13356

Orýsovač schodů
K orýsování obložení schodů #15620

příslušenství:

Orýsovací jehly, bal. 20 ks. #13356

Fastrimmer

K vytvoření okrajové fasety se sklonem 25o na svrchní ploše vinylových  

čtverců a dekorativních krytin po jejich přiříznutí. S rychlodorazem k rychlému  

fasetování v ruce nebo v lepidlovém loži! #15621

rozsah dodávky:

FasTrimmer, rychlodoraz, přepravní kabela, 6 náhradních čepelí

příslušenství:

Doraz pro fasetování spodní strany vinylových čtverců a dekorativních krytin,

pro začištění lomové hrany #15622

Náhradní čepel, bal. 10 ks #80578

kopírovač stěn magic wand
K přenášení linie stěny na podlahovou krytinu. Nastavitelný odstup od stěny od 2 do 35 cm. #16145

příslušenství:

Orýsovací jehly, bal. 20 ks #13834
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FrÄsmaster
Toto je číslo 1 mezi frézami na spáry s HM frézovacím kotoučem

 • automatická regulace hloubky záběru garantuje vytvoření fré-
zované drážky i u nerovného podkladu

 • s nastavitelným bočním kolečkem např. pro spárování pryžové 
podlahoviny s nopky

 • rychlejší a silnější díky lepšímu přenosu síly

 • bezprašná práce díky vylepšenému odsávání špónek

 • ochrana proti poranění při nadzvednutí stroje

 • snadnější výměna frézovacího kotouče

 • jednoduché nastavení frézované hloubky do 5 mm, také u velmi 
nerovných podkladů

 • žádné poškození hran díky stabilnímu pojezdu na 3 kolečkách

 • ochrana povrchu frézované krytiny před poškozením díky auto-
matickém zasunutí frézovacího kolečka po uvolnění rukojeti

 • pozvolný rozběh díky elektronickému regulátoru rozběhového proudu

spárová fréza Fräsmaster

technická data:

1.500 W, 6.000 – 10.000 ot./min, pozvolný rozběh, HM - frézovací půlkruhový 

kotouč 3,3 mm, 12 zubů, průměr 130 mm

rozsah dodávky

Fräsmaster, HM - frézovací kotouč 3,3 mm, sada nářadí, prachový pytel, ochranné 

brýle, chrániče sluchu, transportní bedna, široké pojezdové rolny pro citlivé krytiny

příslušenství:
Frézovací kotouč eliptický, 3,8 mm #13459

Frézovací kotouč Kombi, 5 mm #13461

Diamantový frézovací kotouč eliptický 130 mm, 4 zuby,  3,8 mm #13460

HM- frézovací kotouč polokruhový, 130x20x3,3 mm, 12 zubů #21208

#13305

Automatická regulace hloubky

Elektronická regulace otáček

Žádné hranění

princip automatické regulace hloubky
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FrÄsJuniOr
K frézování všech elastických podlahových krytin

K frézování všech elastických podlahových krytin

 • jednoduché nastavení frézované hloubky až do 5 mm

 • ochrana proti poškození hran díky optimálnímu tříbodovému pojezdu

 • přesné nasazení pomocí zanořovacího principu

 • lepší odhazování špónek

spárovací fréza Fräsjunior technická data:

1.500 W, 8.000 ot/min,  

HM- frézovací kotouč (půlkruhového tvaru 3,3 mm z tvrdokovu, 12 zubů, průměr 130 mm)

rozsah dodávky:

Fräsjunior, HM-frézovací kotouč 3,3 mm, sada nářadí, prachový pytel, ochranné 

brýle, chrániče sluchu, transportní kufr

příslušenství:
Frézovací kotouč eliptický, 3,8 mm #13459

Frézovací kotouč Kombi, 5 mm #13461

Diamantový frézovací kotouč eliptický,130 mm, 4 zuby, 3,8 mm #13460

Náhradní HM-frézovací kotouč půlkruhový, 130x20x3,3 mm, 12 zubů #21208

#56092

Do hloubky až 5 mm

Přesnější nasazení

Mnohostranné použití
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reparaturFrÄse
(fréza pro opravné práce) Fréza pro jistější sanaci defektů svařovaných a zalévaných spár

Fréza pro jistější a přesnější vyfrézování spár pro svařovací šňůru 
a tavný drát.

 • k opravě defektů svařovaných spár

 • šířka frézování 6 mm

 • automatická hloubková regulace zajišťuje plné vyplnění frézované 
spáry i při nerovném podkladu

 • další popis stroje viz Fräsmaster

Fréza pro opravné práce technická data:

230V, 1.500 W, 6.000 - 10.000 ot./min, frézovací kotouč 130 x 6 mm, odsávací 

koncovka 30 mm, hloubka frézování 0 – 5 mm

rozsah dodávky:

Reparaturfräse, HM-frézovací kotouč 130 x 20 x 6 přímá Z6, transportní kufr,  sada 

nářadí, prachový pytel, ochranné brýle, chrániče sluchu

příslušenství:
HM-frézovací kotouč 130 x 20 x 6 přímý Z6 #76860

#76859

Hloubka frézování 6 mm

Přesnější nasazení

Přesnější vyfrézování starých spár

princip automatické regulace hloubky
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Začišťovač spojů
K začišťování svařených spojů na vnitřních a vnějších rozích. #13485

rozsah dodávky:

Začišťovač spojů, 1 kulatá čepel 6 mm

příslušenství:

Kulatá čepel, 6 mm #13813

Kulatá čepel, 12 mm #13868

Plochá čepel #13870

spárový hoblík s vodicími válečky
Vedení ve spoji s 2 válečky. Nastavitelná frézovací hloubka 4 řezné čepele. #73710

příslušenství:

Náhradní čepele #13427

hoblík na spáry
Nastavitelné vedení, 4 řezné čepele #13426

příslušenství:

Náhradní čepel #13427

hoblík na spáry s vodícím nosem
Nastavitelná hloubka drážky. #13424

příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 10 ks #13425

hoblík na spáry tvar J
Hoblík na spáry tvar J #87914

příslušenství:

Náhradní čepel tvar J, bal. 10 ks. #87915

Odřezávací nůž
Pro odřezávání soklových lišt. S nastavením stranového odstupu #14538

příslušenství:

Náhradní čepel #14539

váleček na svařovací drát 
K přitlačení svařovacího drátu do spáry 25 mm #15610

Svařovací váleček, 15 mm #15611

hoblík na spáry pro pryžové krytiny
Hoblík na spáry pro pryžové krytiny (tvar U) #13842

příslušenství:

Náhradní čepel tvar U, bal. 10 ks. #13843
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rozsah dodávky:
Svařovací automat, transportní bedna

technická data:

Materiály vinyl, linoleum, polyolefiny, pryž, rychlost 1,7 – 5,8 m/min, napětí 230 V, 

celkový výkon 3.100 W, teplota 20 – 600 st.C, hmotnost 14 kg

příslušenství:
Náhradní topné tělísko, 3000 W #13480

Digitální monitorování teploty

Robustní a kompaktní

Nejlepší výsledky svařování

svařOvací  autOmat weldmaster
Plně automatické řešení pro všechny požadavky

Bez tepelného šoku a bez spálení, zajištěno použitím speciální 
trysky pro PUR podlahoviny: svařovací automat WOLFF pro všech-
ny požadavky.

 • přesně definovaná předvolba teploty užitím digitálního teploměru

 • jednoduchá obsluha díky centrální klávesnici kryté fólií

 • bez přestavování použitelný pro  všechny elastické podlahoviny 
(vinyl, linoleum, polyolefiny, pryž)

 • lepší výsledky svařování díky variabilnímu přítlaku

 • 4 dílná svařovací tryska: 4 jednotlivé trysky obstarají cílené roz-
dělení horkého vzduchu

svařovací automat weldmaster#56255

 • robustní kompaktní přístroj díky minimu mechanicky se pohy-
bujících dílů

 • automatické zastavení při dojezdu ke zdi s přípravkem pro nad-
zdvižení: horkovzdušný fén zůstane zapnutý a vzduch je bokem 
vychýle-ný nahoru.Současně se mírně nadzvedne přední díl stroje 
nad podlahu. Bez časové ztráty se může okamžitě svařovat další 
spára.
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rozsah dodávky:

• spárová fréza Fräsjunior

• ruční svařovací aparát Phoenix 1600

• 1 čtvrtměsícový nůž vč. bezpečnostního obalu

• 1 svařovací sáňky

• 1 jednoduchá tryska 5 mm

• 1 rychlosvařovací tryska 5 mm

FréZOvací a svařOvací sada cOmbi
Perfektní sada pro začínající a občasníky

Speciální sada pro podlaháře, interiérové firmy a malíře, kteří 
sice ne denně, ale přesto pravidelně pokládají elastické krytiny v 
malých až středních plochách.

Frézovací a svařovací sada combi#56357
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phOeniX 1600 sadaphOeniX 1600

Ruční svařovací přístroj v osvědčené kvalitě  

 • tepelná trubice je pro větší bezpečnost chráněna

 • lehce se čistí vzduchový filtr

 • libovolně nastavitelná teplota od 40o C do 700o C

Ruční svařovací přístroj Phoenix 1600 s kompletním příslušenst-
vím v kufru. S diamantovým brusným kamenem pro přebroušení 
čtvrtměsícových nožů.

phoenix 1600 phoenix 1600 sada

rozsah dodávky:

Phoenix 1600, transportní kufr, jednoduchá tryska 5 mm, rychlosvařovací tryska 5 mm

rozsah dodávky:

Phoenix 1600, jednoduchá tryska 5 mm, rychlosvařovací tryska 5 mm pro 

polyolefiny, prořezávač spár, diamantový brusný kámen, čtvrtměsícový nůž, 

svařovací sáňky, přítlačný váleček 15 mm, čistící kartáč, vše v přepravním kufru.

technická data:

230 V, 1.600 W, teplota 40 – 700 °C sspojitě

technická data:

1.600 W, 230 V, teplota 40 – 700 °C spojitě

#80078 #80614

příslušenství:
Topný element Phoenix 1600 W 230 #80355

Rychlosvařovací tryska PUR 5 mm #41213

Ruční svařovací přístroj v osvědčené kvalitě Ruční svařovací přístroj Phoenix 1600

s kompletním příslušenstvím v kufru

Ochrana tepelné trubice pro vyšší bezpečnost

Lehce čistitelný vzduchový filtr

Libovolně nastavitelná teplota
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tmelení a svařOvání

leister triac sada st
Ruční svařovací přístroj Triac ST  s elektronickou regulací a chlazenou ochranou trubicí, uloženo v 

kufru. Diamantový brusný kámen k přebroušení čtvrtměsícového nože. #74847

technická data:

Celkový příkon 1.600 W, topné těleso 1.550 W, teplota 20 – 650 oC

rozsah dodávky:

Triac ST, jednoduchá tryska 5 mm, rychlosvařovaní tryska 5 mm pro polyolefiny, hoblík na spáry, diamantový brus-

ný kámen, čtvrtměsíčkový nůž, sáňky pro svařování spojů, přítlačný váleček 15 mm, čisticí kartáč, přepravní kufr

leister triac sada at
Ruční svařovací přístroj Triac AT  s kompletním příslušenstvím v kufru. S diamantovým brusným kame-

nem k přebroušení čtvrtměsícového nože #82643

technická data:

Celkový příkon  1.600 W, topné těleso 1.550 W, teplota 20 – 650 °C

rozsah dodávky:

Triac AT, jednoduchá tryska 5 mm, rychlosvařovací tryska 5 mm pro polyolefiny, hoblík na spáry, diamantový brusný 

kámen, čtvrtměsíčkový nůž, sáňky pro svařování spojů, přítlačný váleček 15 mm, čisticí kartáč, v přepravním kufru

leister triac st následný model Leister Triac S
Ruční svařovací přístroj Triac ST, jednoduchá tryska 5 mm, popis viz sada #74845

příslušenství:

Topné těleso 1.550 W pro Triac ST #72315

Rychlosvařovací tryska Ø 5 mm #13308

leister electron st
Leister Electron ST, bez trysky. K nahřívání vinylových krytin a soklových lišt. #76769

technická data:

Topné těleso 3.300 W, teplota 20 – 650 °C

příslušenství:

Topné těleso 3.300 W #13475

Okrouhlá tryska #13476

leister triac at
Leister Triac AT, jednoduchá tyska 5 mm #71991

• robustní zařízení na horký vzduch pro svařování a spojování umělých hmot

• automatické udržování nastavené teploty, kolísání proudu se vyrovnává

• tepelná sonda topného tělesa garantuje přesnou teplotu

• množství vzduchu je možné nastavovat nezávisle na teplotě

• celkový příkon 1.600 W, tepelné těleso 1.550 W

• digitální ukazatel

příslušenství:

Topné těleso Triac AT #72315

Rychlosvařovací tryska #13308
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příslušenství  prO ruČní svařOvací přístrOJe

svařovací tryska pur
Zamezuje spálení povrchu podlahové krytiny!
Speciální tryska k tepelnému svařování a spárování elastických podlahových krytin, opatřených při 

výrobě polyuretanovou vrstvou. #47049

Jednoduchá tryska
5 mm #13465

rychlosvařovací tryska
5 mm #13308

tryska pro opravy
Průměr 4 mm #13469

tryska labutí krk
Tryska labutí krk #13468

tryska topného tělíska
Tryska topného tělíska #13470

rychlosvařovací tryska
Pro elastické obklady stěn #13471

„mipolam“-tryska
„Mipolam“-tryska #13467

příslušenství:

Váleček na svařovací drát, 25 mm #15610

Váleček na svařovací drát, 15 mm #15611

rychlosvařovací tryska pro podlahové krytiny ošetřené pur
Průměr trysky  4 mm #13466

Průměr trysky  5 mm #41213

tryska se širokou štěrbinou
20 mm #19524

20 mm, zahnutá #13472

40 mm #13473
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příslušenství  prO ruČní svařOvací přístrOJe

Čtvrtměsíčkový nůž
K odřezávání svařovacího drátu, špičková kvalita #13451

Čtvrtměsíčkový nůž
K odřezávání svařovacího drátu, zakřivený. #13452

Čtvrtměsíčkový nůž
K odřezávání svařovacího drátu, zaoblené. #13453

sáňky pro svařování spojů
K odřezávání svařovacího drátu, zaoblené. #13450

bezpečnostní pouzdro
Kožené, na čtvrtměsíčkový nůž #60078

diamantový brusný kámen
K přebrušování všech nožů a čepelí. V dřevěné krabici. Brusná plocha 153 x 50 mm #13491

diamantový brusný kámen
Na přebrušování. Sklapovací, skladný. Brusná plocha 110 x x22 mm #15714

Odřezávací nůž mozart
Patentované řešení pro spolehlivé, čisté a rychlé odříznutí svařovacího drátu. Integrované sáňky pro 

předřezání, vyměnitelná čepel, variabilní výška pomocí výměnné distanční vidlice, bez poškrábání nebo 

poškození povrchů, vnitřní uložení čepele snižuje nebezpečí poranění, ergonomické držadlo, nejsou 

nutné žádné dodatečné práce a vylepšení. #49875

rozsah dodávky:

Odřezávací nůž vč. čepele a distanční vidlice 0,50 mm

příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 5 ks #49876

Distanční vidlice 0,50 mm #50772

Distanční vidlice 0,70 mm #51270

Sada náhradních šroubů #59856

mozart speed trimmer
S novým Mozart Speed Trimmerem může probíhat uvolňovací a konečný řez v jednom sledu a ve 

vzpřímeném postoji. Průběh řezání, čepele a distanční stojánek jsou přitom identické s odřezávacím 

nožem Mozart. Distanční vidlice pod předřezávací čepelí je vysouvací.. #62183

rozsah dodávky:

Mozart Speed Trimmer komplet s čepelí a distančními vidlicemi o síle 0,5 a 0,7 mm v boxu, teleskopická tyč

Pokládka Podlah



96

          

vytahOvané sOkly a prOvedení „dO vany“

wOlFF wallmaster
Speciální pomůcka k vytahování soklů a vytváření fabionů. #60890

• bezproblémové vyznačení výšky

• pohodlné řezání pokosu na vnitřních a vnějších rozích

• umožňuje čisté vytvarování a přitlačení v oblasti rohů bez nebezpečí proražení krytiny

příslušenství:

Pravítko WOLFF Wallmaster #61394

Pravítko WOLFF doporučeno:

Poznámky ke zpracování: 

Den 1 

Před pokládkou: nanést termolepidlo (doporučuje se 
UZIN DK 290) se zubováním B1.

Den 2 (krok 1) 

Rozložit krytinu do výše soklu s přesahem. Ohnout 
vinylovou krytinu a natřít vhodným mokrým lepidlem 
(doporučuje se UZIN KE 66) se zubováním A2. Položit 
krytinu do odvzdušněného lepidlového lože a přitlačit. 
Krytinu nahřát zezadu v oblasti soklu pomocí Leister 
Electron. 

Den 2 (krok 2) 

Krytinu po zahřátí zalícovat pomocí WOLFF 
Wallmaster ve vnitřních rozích.

tag 2 (krok 3) 

Pomocí WOLFF Wallmaster seříznout pokosy. 
Následně reaktivovat termolepidlo (UZIN DK 290) 
pomocí Leister Electron.

tag 2 (krok 4) 

Krytinu čistě přitlačit pomocí WOLFF Wallmaster do 
rohů a na stěny.

tag 2 (krok 5) 

Krytinu odříznout podél hrany WOLFF Wallmaster. 
den 3 tepelně svařit spoje na podlaze a v rozích.
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doporučeno

doporučeno:

doporučeno:

nářadí prO pOkládku teXtilních krytin

dvouhlavý napínač
Vyvinut a vyráběn firmou WOLFF pro vyrovnávání vzorovaných povlaků a ke korekturám pásů a spojů. 

Nastavením hrubého i jemného úchytu se přizpůsobí každému koberci. #15781

rozsah dodávky:

Dvouhlavý napínač, transportní kufřík

nastavitelný kolenový napínač
S hrubým a jemným úchytem. Hrubý úchyt s nastavením hloubky k přizpůsobení na podlahovou 

krytinu. Délka nastavitelná v 5 stupních od 50 do 60 cm. #51509

příslušenství:

Nárazové polstrování #15797

Úchytová vložka, jemná, bal. 3 ks #15798

Podlahová deska, hrubá #15799

řezač nopkových řádků
Řezač nopkových řádků speciálně pro jemné všívané a tkané velury. Vodící lišta umožňuje přesné 

vedení i velmi úzkých nopkových řádků. #65659

rozsah dodávky:

Řezač nopkových řádků, čepel s dlouhými otvory

příslušenství:

Čepel s dlouhými otvory #65755

řezač mittag
Pro všechny textilní podlahoviny kromě podlahovin s pěnovým rubem. Řeže shora dolů. #15641

příslušenství:

Náhradní čepele, bal. 10 ks #13454

kobercové šídlo
K optimálnímu vedení v nopkových řádcích. #65660

Pokládka Podlah
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nářadí prO pOkládku teXtilních krytin

řezač kobercových proužků c-cut
K přesnému řezání kobercových soklových lišt. Řezná šířka 2–7 cm. #47414

rozsah dodávky:

C-Cut,10 čepelí (1 již namontovaná)

příslušenství:

Náhradní čepele, bal. 10 ks. #13454

řezač kobercových proužků
Extrémně robustní a lehko ovladatelný! Se zesíleným uchycením čepele. 

K řezání soklových lišt od 45 do 100 mm. #13458

rozsah dodávky:

Řezač kobercových proužků, 10 čepelí

příslušenství:

Náhradní čepele, bal. 10 ks #13454

řezač koberců – zelený
Pro všechny textilní krytiny mimo krytiny s pěnovým rubem. Řeže odspodu.

Pro dvojitý řez u materiálu s krátkým vlasem. #13456

rozsah dodávky:

Kobercový řezač, 10 čepelí

příslušenství:

Náhradní čepele, bal. 10 ks #13457

řezač koberců – červený
Pro všechny textilní krytiny, kromě krytin s pěnovým rubem. Řeže od shora dolů. #13455

rozsah dodávky:

Řezač koberců, 10 čepelí

příslušenství:

Náhradní čepele, bal. 10 ks #13454

kruhový řezač
K vylepšení kobercových podlah. Nastavitelný průměr od 4 do 21 cm. #15624

rozsah dodávky:

Kruhový řezač, 4 čepele

příslušenství:

Náhradní čepele, bal. 10 ks #80578

Orýsovací hrot
Orýsovací hrot, délka 45 mm, bal. 25 ks #87913

kombinovaný nařezávač a řezač podlahové krytiny
K naříznutí a řezání podél stěny. Plynule nastavitelný. Použitelný také jako nařezávač a řezač kruhu

rozsah dodávky:

Kombinovaný nařezávač a řezač podlahové krytiny, nastavitelný rozsah 385 mm #87911

příslušenství:

Náhradní čepel, bal. 6 ks #88329

Pokládka Podlah
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nářadí prO pOkládku teXtilních krytin

váleček na spoje, šířka 13 cm
Konfekční nebo lepené kobercové spoje se pevně zatlačí do lepidlového lože. 

Tím vznikne optimální spojení. #13943

svorka na spoje  bal. 5 ks.
K přidržení obtížných spojů až do ztuhnutí lepidla #13593

schodišťový pěchovač s válečkem
K zapracování koberce za hřebíkovou lištu nebo v okraji schodiště. #65853

páčidlo
Páčidlo #15802

kobercové nůžky
Kobercové nůžky pro praváky, 25 cm. #15654

univerzální a kobercové nůžky
Univerzální nůžky, 25 cm #15659

Kobercové nůžky, zubované ostří, 22 cm #15652

nůžky na vlasové koberce
Nůžky na vlasové koberce, zalomené 14 cm #15653

Nůžky na vlasové koberce, zalomené 18 cm #15658

schodišťový pěchovač
K zapracování koberce za hřebíkovou lištu nebo v okraji schodiště.

Schodišťový pěchovač, 7 cm #13809

Schodišťový pěchovač,  9 cm #13862

Pokládka Podlah
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pOdřeZávací pila  

na  dveře piranha

parketOvá FréZa na drážky

S HM-pilovým kotoučem. K přesnému přířezu dveřních rámů, 
rámů a soklů a k řezání okrajového odstupu parket a laminátu po 
pokládce.

 • jednoduchá nastavitelnost výšky a hloubky řezu: 
výška 25 mm, hloubka 50 mm

 • vyšší výkon, motor 1.010 W

 • HM-pilový kotouč s dlouhou životností

 • počet otáček 6.000/ min.

podřezávací pila na dveře piranha

rozsah dodávky:

Pila s HM kotoučem, přepravní kufřík

#16927

příslušenství:
HM-pilový kotouč #17227

Rychlé profrézování V – drážek

Extra pohodlná s vodicími kolečky

Jednoduchá práce

 • parketová fréza na drážky pro opracování nedostatečných V 
drážek po broušení masivních dřevěných prken

 • extra pohodlná s vodícími kolečky

 • jednoduchá práce

parketová fréza na drážky

rozsah dodávky:

Parketová fréza na drážky, frézovací kotouč pro profil drážky, adaptér pro vysavač, 

ochranné brýle, ochrana sluchu, sada nářadí, přepravní kufřík, návod k obsluze

technická data:

230 V, 50/60 Hz, 8.000 ot./min, hmotnost 5,2 kg, úroveň hlučnosti 91 dB(A), úroveň 

hlučnosti při provozu 107 dB(A), vibrace do rukou menší, než 2,5 m/s2, hloubka 

frézování 0 – 5 mm, frézovací kotouč z tvrdokovu, průměr 130 mm, tloušťka 9,0 

mm, počet zubů 6

#67323

příslušenství:
Frézovací kotouč pro profil drážky #63011

Jednoduchá renovace masivních dřevěných prken

Pokládka Podlah
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nOže a příslušenství

nůž wOlFF
Výměna čepelí bez použití šroubováku. S plastovým krytem. Bez čepelí. Nože se dodávají po 20 ks, v 

reprezentativním pultovém stojanu. #48221

• fixačními magnety pro komfortní výměnu čepelí

• nože v PREMIUM-kvalitě

• speciálně tvrzené úchyty čepelí

delphin – univerzální nůž   
Delphin – univerzální nůž #13484

• nejoblíbenější univerzální hliníkový nůž k řezání kobercových podlah, 

vinylových  krytin, bitumenových pásů, izolačních hmot atd.

• rychlá výměna čepelí zajištěna dlouhodobě osvědčeným uzavíracím systémem

• zásobník čepelí uvnitř nože

• bezpečné uložení v dodávaném plastovém pouzdru

pouzdro na nože duett  na WOLFF- nože  #48221

Z kůže, pro zvlášť bezpečné nošení a pohodlí

Dodáváno bez nožů #15591

Čepele  Osvědčená špičková kvalitu za výhodnou cenu.

Trapézová čepel 0,65 mm, bal. 100 ks, v zásobníku #13419

Háčková čepel 0,65 mm, bal. 100 ks, v zásobníku #13421

Superháčková čepel 0,65 mm, bal. 100 ks v zásobníku #13422

kombinovaná háčková a trapézová čepel
Oboustranně broušená čepel, bal. 100 ks #32713

půlměsícová čepel
Bal. 100 ks. #32760

Čepele s titanovou povrchovou vrstvou
Extrémní pevnost, životnost a ostrost.

dodávky v praktické hliníkové dóze.

Trapézová čepel s titanovou povrchovou vrstvou, bal 100 ks #21149

Háčková čepel s titanovou povrchovou vrstvou, bal. 100 ks. #21150

Superháčková čepel s titanovou povrchovou vrstvou, bal. 100 ks #21151

Odlamovací nůž
Dodávky po 20 ks v reprezentativním pultovém stojanu #55030

příslušenství:

Odlamovací čepel 18 mm, bal. 100 ks, v reprezentativním hliníkovém boxu #13420

Pouzdro #62727

designový nůž
Rukojeť vč. čepele. #13880

příslušenství:

Čepel čís. 22, bal 10 ks . #15617

Rukojeť k sestavě nože #15619

Pracovní Pomůcky
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nůžky a příslušenství

výškový orýsovač
Pro soklové lišty apod., s tužkou #15555

Ocelové hřebíčky  1.000 ks, lesklé

1,5 x 25 mm #60425

1,5 x 30 mm #60426

1,5 x 35 mm #60427

pica-dry značkovač
Stavební značkovač pro těžce dostupná místa. Pro všechny povrchové plochy. S ochranou proti prachu a vlhku #84773

příslušenství:

Náhradní náplň zelená #84775

Náhradní náplň tuha grafit #84774

Úkosové nůžky
Dvoukřídlé, s dorazem, pro dřevěné a plastové lišty #15648

příslušenství:

Náhradní břit #15649

Náhradní dosed #15650

Úkosové nůžky pro designové krytiny
Dvoukřídlé, s dorazem a výměnnou čepelí. #55031

příslušenství:

Čepele, bal. 50 ks #56530

Držák čepelí #71910

vysekávač na soklové lišty
K vylisování úkosů zkosení u lišt s tvrdým jádrem a výškou 6-10 cm #15915

příslušenství:

Náhradní břit #84659

Náhradní pružina #15916

nůžky na soklové lišty
S dorazem #15651

příslušenství:

Náhradní dosed #60736

Úkosný doraz #33196

Náhradní břit #17471

Šroub s matkou a přísluš. (sada) #71213

Pracovní Pomůcky
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pracOvní pOmůcky prO pOkládání pOdlahOvé krytiny

pravítko na čelní spoje
800 x 75 mm #15561

rolovací ocelová planžeta
Nerezová pásová ocel, bombírovaná, tvrzená a jemně leštěná. Šířka 80 mm, tloušťka 0,5 mm.

Rolovací ocelová lišta 205 x 8 cm #48421

Rolovací ocelová lišta 405 x 8 cm #48422

svinovací ocelová planžeta s t- dorazovou lištou
Nerezová pásová ocel, bombírovaná, šířka 80 mm, tloušťka 0,5 mm, s otvorem pro příčník.

Rolovací ocelové pravítko  210 x 8 cm #48425

Rolovací ocelové pravítko  410 x 8 cm #48426

Rolovací ocelové pravítko  510 x 8 cm #48428

planžeta bombírovaná z nerezové oceli
Z pásové oceli, tvrzená, jemně leštěná, délka: 80 cm, tloušťka 0,5 mm

Planžeta bombírovaná z nerezové oceli #87904

příčná dorazová lišta pro svinovací planžetu (t- kus)

Pozinkovaná dorazová lišta, 40 mm široká

Příčná dorazová lišta pro svinovací planžetu (T- kus) #87903

svinovací ocelová planžeta
S protiskluzovou úpravou. Pogumované, nepoškrábe krytinu.

Garantovaná odchylka od přímky max. 1,5–2,0 mm na 3 m, šířka: 8 cm

Rolovací ocelová lišta 205 cm #13872

Rolovací ocelová lišta 405 cm #13873

Pracovní Pomůcky
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pracOvní pOmůcky prO pOkládání pOdlahOvé krytiny

sada šablon pro vytahované sokly a trojúhelníková šablona
Skládá se z trojúhelníkové šablony 30 x 15 cm, úhel 90 o  a 45 o  

a z pokosové šablony pro vytahované sokly (fabiony) 23,4 x 19,0 cm #74949

vodní váha
Stabilní aluminiový pravoúhlý profil, 

dva průběžné otvory pro uchycení, délka 110 cm
#84185

schodišťový úhelník
K jednoduchému a rychlému stanovení a přenesení délkových rozměrů a úhlů. #15563

příslušenství:

Náhradní sonda  600 mm #87908

Náhradní sonda  800 mm #87909

Náhradní sonda  1000 mm #87910

dveřní posuvná planžeta z nerezové oceli
Bombírované, tvrzené a leštěné, 80 mm široké a 0,5 mm silné, nerezové ocelové listy, spojitě nastavitelné od 600 

do 1200 mm s dřevěným držadlem.

Dveřní posuvná planžeta z nerezové oceli délky 600 – 1200 mm #87905

dveřní posuvná planžeta z nerezové oceli, krátká
Bombírované, tvrzené a leštěné, 80 mm široké a 0,5 mm silné, nerezové ocelové listy, spojitě nastavitelné  

od 460 do 730 mm s dřevěným držadlem.

Krátká posuvná planžeta z nerezové oceli délky 460 – 730  mm #87907

Pracovní Pomůcky
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pracOvní pOmůcky prO pOkládání pOdlahOvé krytiny

natloukací deska
Univerzální, z umělé hmoty, nerozbitná #15852

Gumové kladívko
speciálně na pokládání switchtec-produktů!

Hmotnost 335 g, průměr 40 mm #47450

Hmotnost 600 g, průměr 50 mm #15901

parketové páčidlo
Z masivní, pozinkované oceli. Narážecí čepy jsou osazeny tlumicí nylonovou ochranou

Parketové páčidlo  42,5 cm #15832

Parketové páčidlo  54,5 cm #13840

šetrné kladívko
k narážení diamantových segmentů

Hmotnost 400 g, průměr 35 mm #80208

pistole na vytláčení kartuší

• pro kartuše se silikonem a „salámy“ (400 ml)

• robustní celokovová konstrukce, vytvrzená posuvná tyč

• automatické ustavení

• s funkcí „stop“ při doběhu 

• dodáváno vč. universální trysky a krytu

Pistole na vytláčení kartuší #84247

Pracovní Pomůcky
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pracOvní pOmůcky prO pOkládání pOdlahOvé krytiny

koště, směs žíní
Upevnění šrouby

Koště 50 cm #15924

Koště 60 cm #15925

Kokosové koště, 60 cm #15926

Kovová násada #15927

natloukací železa

• verze s nastavitelnou délkou pro práci na nepřístupných místech

• rychlá práce díky jednoduchému ovládání

• kladívko, přírazový špalík a parketové páčidlo v jednom

Délka 41 cm cm #13626

Nastavitelná délka 41 nebo 64 cm #13627

transportní vozík s válečky
K přepravě a rozdělání rolí krytiny s průměrem až do 80 cm.

Pro role krytiny s délkou 4 až 5 m je nutné použít dva transportní vozíky s válečky, protože zatížení na vozík je 

ohraničeno na 250 kg 

Transportní vozík s válečky #84918

Pracovní Pomůcky
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Ochranné pracOvní pOmůcky

chrániče kolenou
Odpovídá aktuální normě din. nylonové, chrániče kolenou, velmi lehké
2 pružné pryžové pásky na suchý zip #55037

Zdravotní kolenní protektory
lehké gumové kolenní chrániče se suchým zipem.
Vyvinuto ve spolupráci s průmyslovým oborovým sdružením a zdravotníky, 

aby se předešlo zdravotnímu poškození kolenních kloubů #16255

příslušenství:

Pásky se suchým zipem #17433

kolenní vložky
Do pracovních kalhot s kolenními kapsami. #51560

chrániče kolenou safety poly
ergonomicky tvarovaná podložka kolenou pro nejlepší tlumicí vlastnosti a dokonalý komfort při nošení.
certifikace podle din en 14404, psa typ 1.

Chrániče kolenou Safety Poly #65398

Gumové chrániče kolenou
robustní a ochranné tvarované chrániče kolenou s protiskluznou spodní stranou
Tvarované z trvanlivé gumy, nastavitelné řemínky

1 pár #15810

kožené chrániče kolenou
Uvnitř vyložené plstí #15813

příslušenství:

Náhradní řemínky #15811

chrániče kolenou 200 pro
Chrániče kolenou z trvanlivého a vodotěsného materiálu. Prodyšná vložka rozděluje 

tlak z kolena na holeň, aby nedocházelo k potížím se zády. Inleje a přídržné pásky 

jsou vyměnitelné. #81715

příslušenství:

Extra inlej #81717

Extra přídržné pásky #81718

Pracovní Pomůcky
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Ochranné pracOvní pOmůcky

dveřní propusť (dveře proti prachu)
Jednoduché řešení pro ochranu okolního prostoru proti prachu. Díky zipovému uzávěru je zajištěna 

dostupnost prostoru za těmito dveřmi. Extra silná tkaná látka je vhodná pro ideální dlouhodobé použití 

a je možné ji jednoduše instalovat. #84246

chrániče sluchu
Chrániče sluchu #15315

Ochranné brýle
Ochranné brýle #15316

Ochranná dýchací maska
Ochranná dýchací maska #16254

Ochranné rukavice
Ochranné rukavice #15809

Ochranná dýchací maska air +

Ve světě nejlepší jednocestná maska s ventilátorem – odstraňuje vlhkost a CO2

• s mikroventilátorem

• velmi dobře sedí na obličeji

• doplňková bezpečnost s pomocí patentovaného vydechovacího ventilu

• skládací s jednoduchým nastavením

Air+FFP2: chrání před až 94% pevných částic do velikosti 0,6 mikrometru (bal. 10 ks) #83925

Air+FFP3: chrání před min 99% pevných částic zdravotně nebezpečných látek až do velikosti 0,6 

mikrometru (bal. 10 ks) #83926

rozsah dodávky:

Ochranná dýchací maska Air +, bez mikroventilátoru

příslušenství:

Mikroventilátor pro Air+ maska #83927

Pracovní Pomůcky



110

cleanspace eXcleanspace

 • lehký a kompaktní

 • bezpečný před jiskřením (ICEC- a ATEX- osvědčení) 

 • žádné hadice, kabely nebo pásy s bateriemi

 • provozuschopnost až 8 hodin

 • pro nadechnutí vhodný přetlak v dýchacím systému

 • k dispozici filtr pevných částic a plynový filtr  

 • speciálně pro prostředí s nebezpečím výbuchu

 • kompatibilní s CleanSpace plnou maskou

cleanspace cleanspace eX

technická data:

Optický a akustický alarm: 75 dB (A) u ucha, max. množství vzduchu: 220 l/min, 

automatické vypnutí po 3 min mimo provoz, hmotnost (tlaková jednotka): 500g, el. 

síťová část/baterie: vstup 100 – 240V, baterie: provoz až 8 hod, napájecí čas méně, 

než 2 hod (na 95%), výstup: 13,5 V + 5%

Pouze CleanSpace bez masky #79922

Polomaska velká #79923

Polomaska střední #79924

Polomaska malá #79925

technická data:

Optický a akustický alarm: 75 dB (A) u ucha, max. množství vzduchu: 220 l/min, 

automatické vypnutí po 3 min mimo provoz, hmotnost (tlaková jednotka): 500g, el. 

síťová část/baterie: vstup 100 – 240V, baterie: provoz až 8 hod, napájecí čas méně, 

než 2 hod (na 95%), výstup: 13,5 V + 5%

Pouze CleanSpace EX bez masky #84209

Polomaska velká #79923

Polomaska střední #79924

Polomaska malá #79925

Plná maska #84239

příslušenství
Kombifiltr A1P3 (organický plyn a pára + pevné částice) #79931

Kombifiltr ABE1P3  

(org., anorg. a kyseliny, plyny a páry + částice) #79932

Adaptér filtru #79930

Filtr na pevné částice  (bal. 3 ks) #79927

Předfiltr  (bal. 10 ks) #79928

příslušenství
Kombifiltr A1P3 (organický plyn a pára + částice) #79931

Kombifiltr ABE1P3 

(org., anorg. a kyseliny, plyny a páry + částice) #79932

Adaptér filtru #79930

Filtr na pevné částice  (bal. 3 ks) #79927

Předfiltr  CleaSpace Ex #84206

Ochranný obal CleaSpace Ex #84208

Spolehlivý tlakový dýchací přístroj, který chrání 
před prachem a jinými škodlivými produkty 

Tlakový dýchací přístroj, speciálně pro prostředí s 
nebezpečím výbuchu.

Pro prostředí s vysokým zatížením prachem

Bez přípravy, jednoduché čištění

Pohodlné dlouhodobé používání 

Pracovní Pomůcky
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prOdlužOvací kabel

kabel na bubínku
Profesionální kabel na bubínku, délka 25 m (3 x 2,5 m2), těleso z ABS, s termospínačem #80460

prodlužovací kabel wOlFF
Prodlužovací kabel 25,0 m #41811

Prodlužovací kabel 12,5 m #47382

prodlužovací kabel 400 v
25 m, 400 V, 16 A #15960

externí regulátor náběhového proudu
Dává zapojenému stroji v okamžiku sepnutí k dispozici jen nízké napětí. 

Proto je tento přístroj dokonale bezproblémový a časově úsporný pro všechny práce 

v nedokonale zabezpečeném prostředí.

Regulátor náběhového proudu #13639

dto., se švýcarskou vidlicí #13986

Pracovní Pomůcky
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Čištění a OšetřOvání   

cleanfox

Nový čisticí stroj pro průběžné a konečné čištění

• s akumulátorem nebo možnost připojení do sítě

• vhodný pro vnitřní a venkovní prostředí

10 Ah kapacita aku, 7,5 l zásobník čisté vody #83124

20 Ah kapacita aku, 7,5 l zásobník čisté vody #83125

technická data:

Baterie 24 V, v provozu 1 hod (při 7,5 Ah akumulátoru) čisticí šířka 330 mm, odsávací šířka 420 mm, plošný výkon do 

800 m2/hod, váha: 26,5 kg (s baterií), kapacita špinavá voda: 8 litrů, stupně specifického tlaku: 1/2/3:36/75/160 g/m2

rozsah dodávky:

Cleanfox, včetně baterie, válcovitý kartáč střední (modrý), aku-nabíječka

příslušenství:

Válcovitý kartáč měkký (šedý – pro parkety) #83146

Válcovitý kartáč střední (modrý – pro všechny odolné krytiny) #83145

Válcovitý kartáč tvrdý (černý – pro keramiku a kámen) #83147

Tynex kartáč (zelený – pro bezpečnostní krytiny) #83148

Mikrovlákna kartáč (zelený – pro všechny citlivé krytiny) #84569

Mikrovlákna-náhradní utěrka (pro mikrovlákna kartáč) #83929

Nabíječka akumulátoru #83152

Náhradní akumulátor 10 Ah #83150

Náhradní akumulátor 20 Ah #83151

Zdroj proudu (koncovka do sítě místo aku) #83153

Sací hubice #83933

Sada sací hubice Para červená #83149

lešticí stroj rumba 500 w
Ideální pro leštění, čištění a jemné broušení na malých plochách #13509

• malý a lehký stroj pro všechny lešticí práce na tvrdých podlahách.

• vhodný také k mokrému čištění kobercových a tvrdých krytin s čisticím tankem.

technická data:

230 V, 500 W, 188 ot./min, 19 kg, pracovní šířka 330mm

rozsah dodávky:

Lešticí stroj Rumba, bez unášecího talíře a bez čisticího tanku

příslušenství:

Lešticí kartáč, měkký (průměr talíře 330 mm) #13521

Lešticí kartáč, tvrdý #13522

Unášecí talíř pro pady #13520

Lešticí pad bílý/béžový #13523

Čisticí tank #13502

Jednokotoučová bruska tango 1.000 w
Snadno ovladatelný 1.000W stroj se širokým spektrem použití #56366

• přibrušování a kartáčování potěrů a stěrkovacích hmot

• pro jemné broušení parket a korku

• vlhké čištění koberců a leštění tvrdých podlah

• leštění olejovaných a voskovaných podlah

technická data:

230 V, 1.000 W, 154 ot./min, 41 kg, pracovní šířka 375/400 mm

rozsah dodávky:

Bruska Tango, bez odsávání a unášecího talíře

Čisticí strOJe

čištění a ošetřování
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příslušenství prO Čištění

cleanbox
Vysoce výkonné čisticí ubrousky pro odstraňování zbytků lepidel 

z podlahových ploch, rukou a nářadí #38465

power cleaner
Vysoce aktivní speciální čistidlo pro stroje, motory a nářadí #80229

perlonový kartáč, tvrdý
Kartáč s tvrdými štětinami k prvnímu/základnímu čištění tvrdých podlahovin (linoleum, PVC, kámen, keramika). #13507

šampónovací kartáč, bez zobrazení

S měkkými štětinami k čištění kobercových podlah #13506

kartáč z vlnitého drátu
Ke kartáčování a předčištění povrchů. #13539

lešticí kartáč, kokosový, bez zobrazení

K okartáčování a leštění tvrdých krytin (linoleum, PVC, kámen, keramika). #13505

talíř na přírodní kámen
K čištění podlah z přírodního kamene. nepoužívat s jednokotoučovou bruskou mambo!

Talíř na přírodní kámen #33209

hrubý kartáč pro drhnutí, bez zobrazení

Pro běžné čištění (údržbu) tvrdých podlahovin s hrubým znečištěním a nánosy špíny #13508

čištění a ošetřování
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spider
Broušení parket nebylo ještě nikdy tak jednoduché!

 • nastavitelné výkonové rezervy

 • dodatečná závaží zvyšují brousící tlak při broušení 

 • perfektní brus pomocí techniky tří brusných kotoučů

 • řetězový pohon s dlouhou životností

 • díky otevřené konstrukci se velmi lehce čistí

 • počet otáček je spojitě nastavitelný 

 • vysoký výkon v úběru (50 – 400 ot./min, s nuceným pohonem 
63 – 504 ot./min)

 • bezpečnostní rukojeť

 • pozvolný rozběh

 • spojité nastavení rukojeti

 • vysoce kvalitní provedení z nerezové oceli

 • velká, měkká pojezdová kolečka (nezanechávají na podlaze 
stopy)

parketový brousící stroj spider technická data:

Napětí 230 V AC, výkon 2.000 W, počet otáček 50 – 400 ot./min,  

s nuceným pohonem 63 – 504 ot./min, hmotnost 42 kg,  

průměr kotouče 400 mm

rozsah dodávky:

Brousící stroj Spider, 1 x dodatečné závaží 15 kg, těsnící prachový límec, kabel 

12,5 m, talíř s třemi brusnými kotouči 180 mm se suchým zipem, 3 x unášecí PAD 

180 mm, 3 x unášecí PAD měkký 180 mm, 3 x odhazovací PAD 180 mm, 3 x 

mezipodložka PAD, 1 x unášecí talíř pod PAD 40 cm, po 3 ks zirkonových brusných 

kotoučů 178 mm s 10-ti otvory se zrnem 40, 60, 80, ochranná pracovní sada 

příslušenství:
Přídavné závaží #72225

Odsávací manžeta #86015

Unášecí talíř na pady #79671

Talíř s pěnovou gumou alu #73555

Talíř s pěnovou gumou plastový #79995

Sada kartáčů (dělení dle druhu dřeva) #83338

#80113

Jednoduchá obsluha

Vysoký výkon v úběru

Tichý při provozu

Parkety
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cObra 09
 Osvědčená technika v moderním designu

 • vysoký plošný výkon dosažený maximálním využitím šířky brus-
ného pásu

 • 8 násobně výškově nastavitelná rukojeť

 • obsluha stroje v kokpitu: všechny přepínače jsou dosažitelné v 
ergonomické pracovní pozici pro větší obslužný komfort

 • dodatečně zapínané přídavné osvětlení

 • systém Sack-in-Sack: jednorázová vložka v textilním prachovém 
pytli pro maximální omezení prachu

 • koncovka pro externí prachový vysavač

 • velmi tichý provoz

 • rychlá výměna řemenů

parketový brousící stroj cObra 09

technická data:

230 V, výkon 2,5 kW, šířka válce 200 mm, počet otáček válce 2.100 ot./min, 

rozměr brusného pásu 200 x 750 mm, celková váha 88 kg, koncovka pro externí 

prachový vysavač a měřič napětí (voltmetr)

rozsah dodávky:

Brousící stroj Cobra, taška s nářadím, 2 x prachový pytel a 10 x jednorázová 

plastová vložka do pytle, PUR kabel 12 m, ochrana sluchu, prachová maska, 

speciální náhradní klínový řemen 

příslušenství:
Brusný válec #13587

Prachový pytel #71730

Jednorázová vložka, bal. 10 ks #52442

Transportní vozík - pro pohodlný transport stroje po delších a také 

špatně pojízdných trasách, velká, vzduchem napumpovaná kolečka. 

Bezpečný rám pro podložení a upevnění v pojezdovém vozíku

#64310

#62228

Vysoce výkonný a bezpečný

2.500 W brusného výkonu

Tichý při provozu

 • automatické napínání řemenů

 • jednoduché nastavení pojezdu

 • štíhlé kompaktní konstrukční provedení

 • komfortní demontáž rukojeti, motoru a sacího potrubí pro jedno-
duchý transport

transportní vozík 
(k dostání jako příslušenství)

Parkety



118

cObra classic
 Výkonná pásová bruska s 200 mm pracovním záběrem

 • vysoký brousící výkon dosažený principem brusného pásu

 • rýhovaný válec umožňuje dodatečný frézovací efekt

 • broušení bez viditelných stop po posazení válce na broušenou 
plochu pomocí systému jemného položení válce

 • účinné odsávání prachu

 • nastavitelný přítlak při broušení

 • jednoduchý transport umožněný demontáží řídící trubky a 
motoru 

 • seřizování pohybu brusného pásu je bezpečnostně jištěno

parketový brousící stroj cObra classic                                                                    technická data

Výkon: 230 V, 2,5 kW, šířka válce 200 mm, počet otáček válce 2.100 ot./min, 

rozměr brusného pásu 200 x 750 mm, celková váha 83,5 kg

rozsah dodávky:

Brousící stroj Cobra, taška s nářadím, 1 x prachový pytel, PUR kabel 12 m, ochrana 

sluchu, prachová maska, zirkonový brusný pás, 2 x K36, 2x K60, 1x K100, 2x 

korundový brusný pás K36 a K60, 1x korundový brusný pás K100 

#71845

Vysoký brousící výkon

Umožňuje broušení beze stop po posazení válce na broušenou plochu

Jednodušší transport

příslušenství:
Brusný válec #13587

Prachový pytel #71730

Jednorázová vložka, bal. 10 ks #52442

Transportní vozík #81446

Parkety
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 • vysoký brousící výkon dosažený principem brusného pásu

 • rýhovaný válec umožňuje dodatečný frézovací efekt

 • broušení bez viditelných stop po posazení válce na broušenou 
plochu pomocí systému jemného položení válce

 • účinné odsávání prachu

 • nastavitelný přítlak při broušení

 • jednoduchý transport umožněný demontáží řídící trubky a motoru 

 • seřizování pohybu brusného pásu je bezpečnostně jištěno

 • rychlá výměna brusného pásu pomocí přípravku na napínání papíru

 • účinné odsávání prachu

 • nastavitelný přítlak při broušení

 • jednoduchý transport umožněný demontáží řídící trubky a motoru 

 • seřizování pohybu brusného pásu je bezpečnostně jištěno

parketový brousící stroj python classic parketový brousící stroj viper

technická data:

230 V, 2,5 kW, šířka válce 250 mm, počet otáček válce 2.100 ot./min, rozměr 

brusného pásu 250 x 750 mm, celková váha 90 kg

technická data:

230 V, 1,85 kW, šířka válce 200 mm, počet otáček válce 1.900 ot./min, rozměr 

brusného pásu 200 x 750 mm, celková váha 62 kg

rozsah dodávky:

Brousící stroj PYTHON, ochrana sluchu, taška s nářadím, prachový pytel, kabel 12 

m, dýchací maska, Multiclip, nářadí pro nastavení vodící kladky 

rozsah dodávky:

Brousící stroj VIPER, ochrana sluchu, taška s nářadím, prachový pytel, kabel 12 m, 

dýchací maska, Multiclip, nářadí pro nastavení vodící kladky

#71844

Viper bez plynulého položení válce #13661

Viper s plynulým položením válce #39891

viperpythOn classic
Kompaktní pásový brousící strojVýkonná pásová bruska s 250 mm  

pracovním záběrem

příslušenství:
Brusný válec #14201

Prachový pytel #71730

Transportní vozík #81430

příslušenství:
Brusný válec #43879

Prachový pytel #71730

Transportní vozík #81446

Parkety
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Okrajový brousící stroj Gecko star 2.0 Okrajový brousící stroj Gecko Flex

technická data:

230 V, 50 Hz, 1800 W, průměr brusného talíře 150/178 mm, počet otáček 3.300 – 

3.800 ot./min, hmotnost ca 9,6 kg, délka nástavce pr. 150 dlouhý/krátký 

370mm/130mm, délka nástavce pr. 178 dlouhý/krátký 385mm/175mm, sací 

koncovka 38/35mm, výškové nastavení koleček 12mm

technická data:

230 V, 50 Hz, 1500 W, průměr brusného talíře 180 mm,  

počet otáček 1.400 – 4.200 ot./min, váha 4,5 kg, závit na ose M14,  

sací koncovka 28 mm

rozsah dodávky:

GGECKO STAR, adaptér pro STARVAC, 3 držáky hadice, prachová trubka dlouhá, 

prachová trubka krátká, prachový pytel, ochrana sluchu, ochranná maska, 

dodatečná rukojeť, taška s nářadím, 2x  mezikotouč suchý zip, náhradní podložka 

suchý zip, 2x páska suchý zip 

rozsah dodávky:

GECKO FLEX, talíř suchý zip, záběrový talíř, náhradní kartáč, boční rukojeť, ochrana 

sluchu, ochranná maska, vždy 2x zirkonový kotouč suchý zip K40 a K80, 3 držáky 

hadice, nářadí, koncovka pro STARVAC

#71782

Gecko Star 2.0 D150mm, krátký nástavec #71735

Gecko Star 2.0 D150mm, dlouhý nástavec #71742

Gecko Star 2.0 D178mm, krátký nástavec #71743

Gecko Star 2.0 D178mm, dlouhý nástavec #71791

Malá, ruční okrajová parketová bruska  
s vysokým výkonem v úběru 

 Okrajová bruska nejnovější generace

Robustní a tichá okrajová bruska Pro okraje, schodišťové stupně a podesty

Optimální pozice pro uchopení stroje Optimální pozice pro uchopení stroje

Efektivní odsávání prachu Je možná téměř bezprašná práce  
s vysavačem STARVAC čís. 60800

Osvětlení

příslušenství:
Transportní kufr #64135

GeckO FleX  GeckO star 2.0

Parkety
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příslušenství  prO pásOvé brusky

korund-brusný pás 200 x 750 mm
Zrnitost balení

k 12 bal. 10 ks. #15759

k 16 bal. 10 ks. #12621

k 24 bal. 10 ks. #12622

k 30 bal. 10 ks. #12623

k 36 bal. 10 ks. #12624

k 40 bal. 10 ks. #12625

k 50 bal. 10 ks. #12626

k 60 bal. 10 ks. #12627

k 80 bal. 10 ks. #12628

k 100 bal. 10 ks. #12629

k 120 bal. 10 ks. #12630

korund-brusný pás 250 x 750 mm
Zrnitost balení

k 24 bal. 10 ks. #48546

k 36 bal. 10 ks. #48542

k 40 bal. 10 ks. #48660

k 60 bal. 10 ks. #48543

k 80 bal. 10 ks. #48548

k 100 bal. 10 ks. #48544

k 120 bal. 10 ks. #48549

Zirkon-brusný pás 200 x 750 mm
Zrnitost balení

k 24 bal. 10 ks. #11478

k 36 bal. 10 ks. #11479

k 40 bal. 10 ks. #11480

k 60 bal. 10 ks. #11481

k 80 bal. 10 ks. #11482

k 100 bal. 10 ks. #11483

k 120 bal. 10 ks. #11484

korund-brusný pás 200 x 550 mm
Zrnitost ve

k 16 bal. 10 ks. #38176

k 24 bal. 10 ks. #11485

k 36 bal. 10 ks. #11486

k 40 bal. 10 ks. #11487

k 60 bal. 10 ks. #11488

k 80 bal. 10 ks. #11489

Parkety
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příslušenství  prO OkraJOvé brusky

brusný kotouč 150 mm s otvorem
Zrnitost balení

k 24 bal. 25 ks #12640

k 36 bal. 25 ks #32690

k 40 bal. 50 ks #12642

k 60 bal. 50 ks #12643

k 80 bal. 50 ks #12644

k 100 bal. 50 ks #12645

brusný kotouč 178 mm s otvorem
Zrnitost balení

k 24 bal. 25 ks #12649

k 36 bal. 25 ks #33231

k 40 bal. 50 ks #12661

k 60 bal. 50 ks #12662

k 80 bal. 50 ks #12663

k 100 bal. 50 ks #12664

brusný kotouč 150 mm s otvorem, suchý zip
Zrnitost balení

k 16 bal. 25 ks #41054

k 24 bal. 25 ks #41055

k 36 bal. 25 ks #41056

k 40 bal. 50 ks #41057

k 60 bal. 50 ks #41059

k 80 bal. 50 ks #41060

k 100 bal. 50 ks #41111

k 120 bal. 50 ks #41112

brusný kotouč 178 mm s otvorem, suchý zip
Zrnitost balení

k 16 bal. 25 ks #41113

k 24 bal. 25 ks #41114

k 36 bal. 25 ks #41115

k 40 bal. 50 ks #41117

k 60 bal. 50 ks #41119

k 80 bal. 50 ks #41120

k 100 bal. 50 ks #41121

k 120 bal. 50 ks #41122

Parkety
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Kladečské systémy  
pro podlahoviny a parkety

Stroje a speciální nářadí  
k přípravě podkladu a kladení 
podlahových krytin

Výrobky a systémy
pro povrchovou úpravu parket

Lité podlahy a nátěry  
do průmyslu i privátního sektoru

Obkladačské systémy
pro keramické obklady  
a přírodní kámen

Čisticí a ošetřovací systémy 
pro podlahoviny všeho druhu

jsi silnější, než si myslíš



jsi silnější, než si myslíš

WOlFF | ein unternehmen der uzin utz aG
Wolff GmbH & Co. KG 
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Email info@wolff-tools.com | Internet www.wolff-tools.de
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