
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy.
Objednávejte na 777 572 600 nebo janser@janser.cz

- odstraňování nerovností a nánosů

- odstraňování lepidel, barev, nátěrů

- čištění betonových povrchů

- sloupávání zbytků pěny

- broušení středně velkých ploch

- komfortní obsluha díky stabilnímu podvozku

- velký výběr brusných segmentů

- rukojeť s pryžovými tlumiči vibrací

- výškově nastavitelná vodicí rukojeť

- excelentní odsávání brusného prachu

- broušení až po okraj

Bruska BS 270
s vysokým brusným výkonem a možností broušení až ke kraji

2x 4x 4xNavíc triko Janser zdarma

AKČNÍ CENA

69.900 Kč

Běžná cena 79.010 Kč

Podzimní akce 15.09. - 15.12.2017

Stroje a nářadí pro podlaháře
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Columbus 145 SH
- napájení 230 V

- příkon 1500 W

- pracovní šířka 375 mm

- otáčky 140 min-1

- hmotnost 42 kg

- žádné brusné škrábance

- konstantní brusný výkon - žádné rozdíly a odlesky v brusném obraze

- vysoká kvalita broušeného povrchu

- brousí rychleji než běžné brusivo

- extrémně dlouhá životnost

(není vhodný pro mezibrus laku)

Díky tvaru a otevřené struktuře vláken dosahuje Fiberpad velmi

vysoký brusný výkon, vynikající odvod brusného prachu a na

konec to nejlepší - dokonalý povrch bez škrábanců, připravený na

olejovaní nebo lakování.

Vynikající výsledky se dosáhnou zejména při použití na unášeči

TRIVO-DISC a brusce Columbus.

Fiberpad je kromě jemného broušení parket možné použít i na

důkladné čištění různých povrchů jako dřeva, kamene a kovu.

Díky extrémně dlouhé životnosti není potřebné uprostřed práce

měnit brusný kotouč. Výsledkem je pak jednotný povrch bez

rozdílů a odlesků v brusném obraze.

Multi-Vac III
Po první montáži může zůstat napevno na brusce, není

nutné ho při transportu demontovat. Kevlarová manžeta

je flexibilní a dobře se přizpůsobí nerovnostem podkladu

Jednokotoučová bruska s odsávacím systémem

Tříkotoučový unášeč

Fiberpad

AKČNÍ CENA

37.500 Kč

Běžná cena 42.860 Kč

AKČNÍ CENA

29.990 Kč

Běžná cena 35.600 Kč

AKČNÍ CENA

35.000 Kč

Běžná cena 39.990 Kč

Podzimní akce 2017

Navíc triko Janser zdarma

Ke každému Trivo-disku (samotnému i sadě v kufru) navíc 3 kusy Fiberpad D150 mm zdarma (viz níže)

Zaváděcí cena

500 Kč

Běžná cena 640 Kč
D150 mm pro TRIVO-DISC

a krajové brusky

D406 mm pro jednokotoučové brusky

Unášeč na fiberpad PIN-lock

Zaváděcí cena

1.200 Kč

Běžná cena 1.450 Kč

Zaváděcí cena

4.800 Kč

Běžná cena 5.920 Kč

TRIVO-DISC sada v kufru
Kompletní sada v kufru obsahuje:

1 x TRIVO-DISC

25 x keramické brusné kotouče P36

50 x keramické brusné kotouče P60

50 x brusné kotouče s ušlechtilým korundem P60

50 x brusné kotouče s ušlechtilým korundem P80

100 x brusné kotouče s ušlechtilým korundem P100

3 ks pěnových mezipodložek tl. 5 mm



- plynule nastavitelná výška rukojeti
- jednoduše a rychle rozložitelný
- možnost rozmíchat až tři 25-kilové pytle stěrky najednou
- se speciální míchací metlou
- potřebné míchadlo s výkonem minimálně 1500 W

Míchací vozík PROFI
jednoduchá příprava a bezpečný transport stěrkovací hmoty

Míchadlo Ecomix R 1600
- příkon 1600 W
- 2 rychlosti
- otáčky 180-300 / 300-600 min-1

- upínání M14
- hmotnost 8,66 kg

Stříkací kontaktní lepidlo GLUKON®

GLUKON Classic
zásobník 17 kg

GLUKON Premium
zásobník 17 kg

Ke dvoum zásobníkům

navíc triko Janser zdarma

Při zakoupení vozíku a míchadla,

nebo dvou vozíků, navíc triko Janser

zdarma

AKČNÍ CENA

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy.
Objednávejte na 777 572 600 nebo janser@janser.cz
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7.990 Kč

AKČNÍ CENA

999 Kč

Zaváděcí cena

4.990 Kč

Běžná cena 9.100 Kč

Pro řemeselnické práce kdy není možné
nabrat vodu z vodovodního kohoutku do
kbelíku. Velmi vhodný při nabíraní vody
do odměrného kbelíku při stěrkování. 
Vhodný pro téměř všechny pákové
baterie a vanové armatury.
Na adaptér se našroubuje běžná
koncovka na připojení hadice a pomocí
této hadice bez problémů naberete
přesné množství vody, které potřebujete
při míchaní stěrky.

Adaptér Aqua-Fox

Zaváděcí cena

700 Kč

Běžná cena 870 Kč

Best2Clean

Běžná cena 5.990 Kč

AKČNÍ CENA

7.700 Kč

Běžná cena 8.990 Kč

AKČNÍ CENA

9.500 Kč

Běžná cena 10.990 Kč

Běžná cena 1.240 Kč

Plnitelný zásobník s vlhkými utěrkami
na čištění rukou, nářadí a povrchů

startovací + doplňovací balíček
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AKČNÍ CENA

3.590 Kč

Běžná cena 4.290 Kč

AKČNÍ CENA

3.390 Kč

Běžná cena 3.990 Kč

AKČNÍ CENA

5.990 Kč

Běžná cena 6.990 Kč

Podzimní akce 2017

Pružné elektrody

Elektrické pole

Termo-Hydrometr LVT-15 IR

Se zabudovaným infračerveným senzorem pro měření teploty povrchu.

Rychlé a jednoduché měření vlhkosti a teploty vzduchu.

Automatický výpočet rosného bodu.

Možnost připojení externích senzorů pro měření teploty.

Vlhkost vzduchu 5 až 95 % rel. vlhkosti

Teplota vzduchu -10 až +50°C

Rosný bod -30 až +100°C

Infračervený senzor -30 až +199°C

ROZSAHY MĚŘENÍ

Hydrometr GM 200

Vlhkoměr na měření vlhkosti betonu, anhydritu, nebo cementu.

Možnost zvolit na displeji stupnici v hmotnostních % a CM pro beton,

potěr i anhydrit.

Možné analyzovat i vlhkost dřeva.

Beton 0 až 6 %

Anhydrit 0 až 1,9 CM

Cement 0 až 4,0 CM

Relativní stupnice 0 až 99,9

ROZSAHY MĚŘENÍ

ROZSAHY MĚŘENÍ

Vlhkoměr VI-D4

Digitální vlhkoměr pro rychlé, nedestruktivní zjištění rozdělení
vlhkosti v povrchové vrstvě podlahy.

Přístroj pracuje na principu měření kapacitního rozptylového pole a

umožňuje průzkum poměru vlhkosti v povrchové vrstvě.

Beton 0 až 6 %

Anhydrit 0 až 1,9 CM

Cement 0 až 4,0 CM

Relativní stupnice 0 až 99,9


